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N. 15.913 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 1 de janeiro de 1923- Declara
em estado de sitio, até 30 de abril deste anno,
o territorio do Districto Federal e o do Estado
do Rio de Janeiro..... .. . . . . . . . . . . . . • .. . . .. •
N. 15.914- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de :~ de janeiro de 1923 - Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 97:650$270 para occorrer ao
pagamento de gratificações devidas aos empregados da Administração dos Correios do
~iaranhão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •
N. 15.915 --· VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DccreLo de 3 de jaueiro de 1923- Autoriza o
Estado de Minas Geraes a executar na Rêde
de Viação Sul-Mineira, que lhe está. arrendada,
o regulamento dos transportes e do telegrapho
approvado pelo decreto n. 10.204, de 30 de abril
de l!l13, eom ns modificações que ora baixam.
N l!J.!Jlti -· VIAÇAO B OBRAS PUBLICAS- Dcc~reLo de a de janeiro de 1923 - Approv:t
,, projecto c orçamento, na importancia de
H:HOl$701 (quatorze contos seiscentos c um
mil setecentos c um réisj, para a construcção
de um desvio addicional no pateo da estação
"Santo Anastacio'', ramal de Tibagy, da EsLrada de Ferro Soro cabana. . • . . • . • . . . . . . . . . •
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N. 15.917 ·-- VIAÇÃO E~ OBRAR PUP.LICAf' --Decreto de 3 d~ .iancirn de 1923 -- ,\nt.uri:>:~. a
Companhia Doc;t:; tk Sant.r•R a ;J,rlquirir c ins-

t.:1Jlar uma hontha clcsLinada afJ serviço doe; tanques de olco, no porto dr.' San1.os, e approva.
os rc::<pecfivos projeetos c orçam!·ntos, na imporf.ancia de 7fl :·1•18809:~ (s!'l.cn! :•. ·~ n~m~ mnlos
quat.roectüos (' '[ll:tn•nl:t
réis) . .
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N. l!í.!l18
VIM;Ao E OBHA:·: PUBLI<'i\~~
lli·l:rdo de ;~ rln janl'iro •k 192;; - Autori/:• a
Cc•mpanhia. llocn::; d1· S:nJf.ns a Íll::;Lalhr 22
grupos Rnnitarios lt:t ?"ll:L do cát·s do pml" dr:
~[lntos c :t.pprovn. ns respectivos projcctoq 1:
orç:uucntn, un. intpnri:mei;l. (nf.:t.l de 22!}:525832S
~~htí:cnf.o:; e vi11t.e ,, cinco <:onlos qniuhr•rttos
P vinil' I' •·incn tnil 'liftW('Ilk:s " ;·inf.r! r: oi(n
TPÍR). . .

N. 1!>.!111) ---AGR!CULTLHA, lNl>lJEiTRli\ I<; ( Ol\1l\lERCIO - - lb.:rdo d(~ J de janeiro de J'l2:;
-- Crtn nu uumi(·ivio de Tibagy, Estad• 1 do
Paraná, um uuclco ~·olOJlial t'mn a dcnollÚIJ:n;ão
<Ir' "Cantlido Abreu". . . . . . .
N. I:í.!l20 -- MARlNIL\ · -- Decrdo de 10 de ja11•~iro
de 1923 -- Fix;1, o qu:Hlro ,jo Corno d•\ ( 'nlltmiHsarios dá Anil:"'··.....
N. 15.U21 -- FAZENDA --· D<:crei.o de 10 d,, j:' 't!'iro
de 1923 .._ ApproYa ~. nova tabclh <h~ v• ticimentos anmuws dos cmprcgn<los <h C:1 ixa
Economil'a c 1\lonk de ;-;oceorro do J<:~:t:td" d:t
Bahia............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.H22 .~ JUSTIÇA g N EGOCIOS.INTEHIOHER
-· Decreto de 10 d() janeiro de 1923 - ·- Dc,~rd.a
a intervenção cb (} nccrno 11'\'lkrpl 11" Efihdo
da Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. l!'í.92H - .JUSTIÇA J•; NEGOCIOS INTElUOIU;S
- Decreto de 10 de janeiro de 1923 - Expede
instrucçõcs ao interventor no Estado do Hio
de .Tan<>iro....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.924--AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO --- Drcret.o de 1:) de janeiro df' 192>:
- Coner(!P á C'ompanhb ComrtiÍF':"'': i'1 1':•11·
lif'1:• :\Uicrização para funeei<mar...
N. lfí.!l25 --· AGRICULTUlL\. ll\l'llTIHTHIA E CUJ\1MERCIO - Decreto d!' 13 rlro jmwim de 1'J2::
AhrP :10 J\.tini:o:1r·rin r h Ap.:ril'llli !11''1. In.
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dustria c Commercio o credito de 81:400$
para subvencionar, no anno de 1922, o serviço
de defesa do algodão mantido pelo Estado de
. ~ergi{l(} ...•.. , .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N l!i.fl2ô ··- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
·- Decreto rle 17 de janeiro de 1923 - Abre
. P. n·qdito csprcial rh 3:108$ para pagamento
de difTcrença ck gratificação addicional a que
tem din,it.o o tnchygrapho de 2" classe da Se«·rel.ruia d.n. C:urmm duR Dcpntrtdm;, José Ma. 1-i:t11n Cnrt1rÍI'o LPão· ... ·... .-:. . . . . . . . . . . . . . . .
N. l!í.H27 -- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto rle 17 de janeiro de 1923 - Abre
no Ministrrio dn. Justiça e Negocios Interiores
o credito de 80:000$, suppletnentar !í verba
u. 3()n- Substituições- do art. 2° do dMreto
11. 4.555, de 10 de agosto de 1922........ . . . . .
N. 1Ií !l2s·~·JUSTIÇAENEGOCIOS lNTERIORES
- Decreto de 17 de janeiro de 1923 - Abre
rto Ministerio da. Justiça e Negocios Interiores,
por conta do exercício de 1922, creditos aupple. mentares, na itnportancia total de 2.149:550$,
fl.S verbas 5R, aa, 78 Ü 8", do art. 2° do decreto
n. 1.555, de 10 de agosto de 1922, pa.ra occorrer
ao pagnment.o de subsídios e despezas de impressão c publica~ão dcs debates, durante a
prorogaçã.o da sessão legislativa do Congresso
Nacional até 31 de dezembro proximo findo..
'!'~. 1!1.929- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-- Dcct'Cto de 17 de janeiro de 1923 ~Abre
ao Ministerio ch Justiça c Negocioa Interiores
nm credito
2:000$ para· pagamento dlls
ajudas de custo que competem em 1922 aos
dctJtttados fedentrs pelos Estados do Mars.nhi.o
e Sergipe, Dotningos Qundros :Barbosa Alvares
c1 Gcnt.il Tavares Motta... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.930 ~ VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 17 de janeiro de 1923 - Approva o
projecto e orçatnento, u:t import!l.ncia de réis
14:179.$'897 (quntor:;o;c contos ctJnto e setenta c
nn"t·c mil oitocentos c noventa c sete t~is), para
a com;trucçfw <lc um. desvio no pateo da estação de Salto <1ramlc, ramal de Tibagy, da
Est;rnda de Ferro Sorocabana .......... ~.....
•,r l !l n:n · FAZENDA --- I Jr«•reto de 17 de janeiro
dP Hl2:: - · Hedifitm o «lcrreto n. 15.870, dP
· ~J9 d!' nn\·cmbro de Hl22 .. ·............... , .
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N. 15.932 - RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 17 de janeiro de 1923- Supprime o Consulado Honorario em Villa Nova de Gaia, na
Republica Portugueza. . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . •
N. 15.933 - RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de. 17 de janeiro de 1923 - Crêa um Consulado Honorario em Cali, na Colomhia.. . . . . . •
N. 1/).!)34- GUERRA - Decreto de 22 de janeiro
de 1923 - Approva n Rr~ulmnrnt.o pam o
Serviço Militar. .. .. . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . ..
N. }5.935 -JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 24 de janeiro ch~ 1923 - Proroga até ao dia 2 de julho do corrente anno,
inclusive, o prazo para o funccionamento da
Exposição Internacional do Centenario da
Indepcndencia, que drvia krminar a :n d<•
1narço proxÍ!no.............................
N. 15.936 - FAZENDA - Decreto de 24 de janeiro
de 1923 - Autoriza a modificar o titulo da
moeda de prata corrente c :t elevar a tolenwein
na liga da moeda de cobre e alumínio........
N. 15.937- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DPcreto de 24 de janeiro de 1923- Approva o:-:
projectos das pontes sobre os rios Parnahybn
c Poty, a serem construídas pela Companhia
Geral de Melhoramentos no Maranhão para
ligação, em Therezina, das linhas ferreas quP
entroncam com a Estrada de ]<'f'rro São Luiz
a Therezina, e bem assim os orçamentos das
respectivas alvenarias e montagens, na importancia total de 2.169:60R-~473 (dow:; mil c<•nto
c sessenta e nove contos RPiscentos c oito mil
quatrocentos c setenta e tres réis), em npoliees
da divida publica, papel, ao par. . . . . . . . . . . . .
N. 15.938 -AGRICULTURA, INDUSTRIAECOMMERCIO- Decreto de 24 de janeiro de 192:3
- Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria
e Commercio o credito especial de 466:55183ii
para os serviços decorrentes das verbas 14",
18" e 278 do art. 46 da lei n. 4.242, de !í de janeiro de 1921. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.939- AGRICULTURA, INDUSTRIA R COMMERCIO- Decreto de 2·f de janeiro <lc 192:~
- Crêa no município de Piracicaba, Estado
de S. Paulo, nma ERtm;:'to Experimf'nl nl dP
algodão e juta........... . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 15.940- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMlVIERCIO- Decreto de 24 de janeiro de"1923
- Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria
n Commercio o credito especial de 1 :800$ para
occorrcr ao pagamento da differença de veneimcntm; que deixou de receber, nos exercícios
de Hllfi, l916 c 1917, o linotypista typographien ela DirPctmia GNal de Estatist.ica, Amasy!Ps Coelho..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. J:j.941 - GUERHA -- Decreto de 26 de janeiro
de 1923 - ALre ao Ministerio da Guerra o
credito especial de I :020$, para restituir ao cn-·
genheiro civil Amaro Baptista essa importancia,
eobrada a mais pela matricula de dous filhos
no Collcgio Militar de Porto Alegre..........
N. J,j_942- CWERRA-D<'creto de 26 de janeiro de
1923- Abre ao Ministerio da Guerra o credito
espceial de 12:0408, para ultimar o pagamento
do t ratamcnto do l" tC'n<'ntc Mario Barbcdo. .
N. 15.943 - FAZENDA - Decreto de 27 de janeiro
de 192:3 - Ahre no Ministerio da I~azcnda o
<'l'l'dito de 75.000:000$, para pagamento de
75 % dos augmC'ntos provisorios de vPnrimcntos, mC'ns:tlidadcs c jornaes. . . . . . . . . . . . .
N. 15.944 - FAZENDA- Decreto de 27 de janeiro
de 1923 - Approva o regulamento para cobrança do imposto sohrc subsídios c vencimentos...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.945- VIAÇÃO E OBRAS ·PUBLICAS- Deereto de 31 de jnneiro de 1923 - Manda
contar, a partir de 11 de dezembro de 1922,
o prazo fixado para a Companhia Mogyaua de
l~stradas de Ferro c Navegação apresentar it
Inspcctoria Federa.] das Estradas o inventario
minucioso da linha de Tuyuty a Passos c sru
ramal de Guaxupé a B!guatinga .............. ·
N. 1!Ul4ü - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de janeiro de 1923 - Autoriza a
Compallhia Docas de Santos a levar á conta
de seu capital a importancia de 517:718$839
(quinhentos e dezeset.e contos, setecentos c de:mit.o mil oitocentos c trinta e nove réis), correspondente ús despczas cffectuadas com a
rcconstrucção dos :muazens ns. 21, 22 c 23 c
dos pateos intPrmediarios, no cáes do porto
de Snntof:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. l!'i.947 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de janeiro de 1923 - Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importancia de 20:106$144 (vinte contos, cento e seis
mil cento c quarent!t c qun.tro réis), relativo:-;
ft installação de uma bomlm a vapor para abastecimento de agua á t'stação de ParaguaRsú,
no ramal de Tyhagy, da Ff'1r:Hln dP Frrro ~onwaha.na. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'~. 1!i.94g VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Dt·eretn de 31 de janeiro de 1923 - Approva o
projecto e resprdivo orçamento, na importancia
t!P 22:598$687 (vinte dons contos quinhentos
!' nownta e oito mil seiscrntos c oitenta e sete
réis), para a construcção de um armazem junto
ao posto tdl'graphico " :Miranda Azevedo", no
ramal de Tihngy, tia Estrnrh de Frrro Sorocabana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1\. 1fi.949- FAZENDA- Decreto de 31 de janeiro
de 1923- Autoriza o ministro da Fazenda a
Pmittir apolices da divida publica da União,
até a importancia de 3.000:000$, para occorrPl'
!ts drspezns com o prolongamento do ramal de
Angra dos Hcis a Barra MnnRa, n:1 'ERtrnda rir•
· Fl'rro Oeste de Minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!\. lfí. 950 - GUERRA - Decreto de 31 de janeiro
de 1923 - Abre ao lVIinister'io da Guerra o
eredito de 90:000$ para auxiliar a conservação
da estrada dP rodagem dP Gw11'npnva á foz do
I guassú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X l!i.951- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 31 de janeiro de 192:~
- Crêa um centro agrícola, sob a denominação
(lc "CPntenario", no munieipio (I<' 1\1anftos,
l<'st1tdo do Amazonas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X 1!í.952- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM1\IERCJO - Decreto de 31 de janeiro de 192:-:
~ Crêa um centro agricola, sob a denominação
do "Epitacio Prssôa ", no munieipió de Ttneoati~mt, Estado do Amazonns.. . . . . . . . . . .
·· l.'í.%3 · - FAZENDA- Dcerdo de:~ <le fevcrPiro
dP 192~ --- Autoriz~t o ministro da Fazcnclít n
Pmittir apolicrs da divida publica, até á importancia (k 12.775:000$, pam pagamento ao
govPmo do Estado do Parít pPla PIH·ampaçiio
da Estrada de Ferro de Brn~·rmç:1, j!t rt~rtliz:Hf.t
uo exercício antf>rior.. . . .
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N. 15.954- JUSTIÇA E N~GOClOS lNT~lUORES
- Decreto de 7 de fevereiro de 1923 - Abre
:w Ministerio da JUstiça e Negotlios Interiores
o credito extraordinario de 780:170$, para oceorrcl' ltb' !Jltgalnento das despezas effectua.das
até 31 de agosto do anno findo, pelo Departamento Nacional de Saude Publica, com n
.l~nmhate fts Ppirlr>mi!l.s nos Estados do norte. .
.N 1ri. 95!í -- VIAÇÃO 1L OBRAS PUBLICAS - De~~n'to de 7 de fevereiro de 1923 Approva os
projectos c respectivo orçamento, na importmwia de 46:701$480 (quarenta c seis contos
seteeentos <' um. mil quatrocentos e oitenta
réis), para a eonstrncção de um armazem e respectivo desvio no posto Ezequiel Ramos, no
Ramal de Tibngy, da Estrada de Ferro Soro(:abana... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. lri. 956 -- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 7 dl' fevereiro de 1923 - Approva a
planta dos tenenos necessarios á ampliação da
éxplanada da estnção de Araguary dit Estrada
de F(~I'I'o de Goyar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15 9fi7- VIAÇÃO E OBRAS PúBLICAS- Deereto de 7 de fevereiro de 1923 - Approva o
'projccto e respectivo orçamento, na iinportancia de 20::U8$939 (vinte contos, tresentos
c dezoito mil novecentos e trihta e liovc réiS),
relativos á installação de uma bomba a va.por
pnra abastecimento de agua á estação de Laranja Doce, no ramal de Tibagy, da Estratln rle
]<'pno Smocabnna... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N l!í. fl!íS --AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM!v.IEHCIO - Decreto de 10 de fevereiro ({I'
Hl2~~ Con!.'rdc á sociedade anonyftla La·~~:m·ahaus A. n. antot'izaçãd pàra ftüicciomii' na
H c publica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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116
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N 1!í.!159-AGRICULTURA, INDUBTRIA E COMMEHCIO - Dccl'eto de 10 de fevereíro de
192:1 -- Ahm ao Ministerio da Agricultura,
Jmlu::;trüt e Commcrcig. o credito de 50:000$,
para liquidar ns despezas feitas com a hospedagem e transporte da missão algodoeira (Missão Pearc:c), dmm1tc sua visita ao Brasil, em
Hl21.. .... .
"

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

\'lAÇAO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 15 de fevereiro de 1923 - Approva
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projccto c respectivo orçamento, na impmtancin. de 37 :500$ (trinta c sete contos c quinhentos mil réis), parn const;rucçfto de um emharendoum para gado <'lll pP, nil porto do Rio
f: t·:nu IP dn Rui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[:-, !Hil -- l\JAlUNHA - Drcrdo de (()de fevereiro
<In 1923 - Approva P mmHb <'xccut.ar n rrgnl:umm1 o dif'ciplinar pnra a Arm:Hla . . . . . . . . . . . •
lii.!1fi2 ·-- GUERRA-- [k('l'do de Hi dC' J'pvereiro
dP 192:{ - Appi'Ova, r·om cn.ruetnr provisorio,
o rC'gulmnento para os excrcir·ios c o eombak
das unidades de <~::UTOS Jr,w;.; rk assaHo t: instrncçõt·s r,omph•mr•nttu·cs.. . . . . . . . . . . . . . . . .
1!i. fln:~ - - C UEH HA -- Decreto de H! d(' fevereiro
dP 192:) -- Abre ao Ministerio da Guerra o
r·rcrli1o especial r!c 7:000$ para paganwnto n
s<'is sargPntos P nm cubo riC' csqmtdra.. . . . . . . .
~;-,_ !lfil -- HELAÇÕER EXTEHTOIHGR --- Decreto
dl' I G dl' fevcrPiro de tn2:l - -- Crea um <'OIISIII:tdo honorario <'lll Sydnr·y, n:t Australia. . . . . .
1:i. %ti - AGlW T L'L'UHA, IN DTJSTIUA E CO~I
MERCIO -·- DrereLo dP 17 rln fevereiro dt•
1923 -- J)peJaru caduca a tadn. patente dt·
inwnção n. 9.M4-, de 22 de fevereiro !lc 1917..
I .'i. 966- AGIU CULTURA, INDUSTIUA E COl\1MERCIO - Decreto dP 17 de fewrC'iro d<'
1923- Concede ft sociedade allOllVlliU <!CortumP e Xmquearla Tallllttlt~ » ·:llllorizaçfio
para funccionar... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1!i.967--AGRICULTURA, INDUSTIUA E COMl\IERCIO - Decreto de 17 de fevereiro de
1923- Concede á sociedade :monyma Suomcilt
Valtamerentakainen Kauppa O. Y. autorização
para continuar a funccionar na Republicu....
l!i.96R -- FAZENDA- Decreto de 20 de fevereiro
dP 1923 -- Abre ao Ministerio da Fazenda o
<'t·cdit.o dP 60:000$, supplementar i't verba 22"
do orçanwnto do mr:-;mo minislt~rio pam o !'Xnt•it·io dP 1922........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. Li.96H - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto r!t: 20 rlc fev!'reiro de Hl23 - Altf'ra o
orçamento e proroga o prazo concedido parn
a execução rias obras de melltor:un!'nto na Pslnção Glycerio, da Estrada de FrtTo Sul dP
Pl'rwunllllr:n. :1 cargo d<' Tlw f:r(':tf We,d<Ttl of
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Brazil Railway Company, Limited, ns quaes
se refere o decreto n. 15.584, de 28 de julho de
1923 •• . . . . . • . . . . . . • . . • • . . • • • . • • • • • • • . • • . .
15.970 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 21 de fevereiro de 1923 - Abre
ao Ministerio da Justiça c Negocios Interiores
o eredito extraordinario de 600:000$, indispcnsavel para habilitar o Governo n adoptar
ns medidas ncccssnrias pam combater a febre
:unarella, que irrompeu nos Estados da Bahia
c Ceará, c outras epidemias que reinam em
outros Estados, com menor intensidade . . . . . . .
15.971 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 27 de fevereiro de 1923- Approva
o orçamento, na importancia de 862.920 (oitocentos e sessentae dousmilnoverentos e vinte)
francos helgas, para a acquisição, pela Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão,
de seis carros para pa.ssageiros .. . . . . . . • . • • • • •
15.972 - FAZENDA- Decreto de 27 de fevereiro
de 1923 - Abre ao Ministerio da Fazenda o
credito especial de 4.500:000$, para occorror
ús despczas com :t cunhagem de moedas de
cobre c aluminio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
15.973 - FAZENDA - Decreto "de 27 de fevereiro
de 1923 -Autoriza o ministro da Fazenda a
emittir apolices da divida publica até a importanda de 6. 700:000$ para attender á despeza
com a eonstrucção do ramal de Paranapanema
C' linha do rio do Peixe........ .. . . . . .. . .. ..
15.974- FAZENDA- Decreto de 27 de fevereiro
de 1923 - Abre ao Ministerio da Fazenda o
m-edito de 2.346:875$, supplementar á verba 4"
do art. 122 da lei n. 4.555, de 1O de agosto
de 1922.................. . . . . . . . . . . . . . . . . .
15.975 - FAZENDA- Decreto de 28 de fevereiro
de 1923 - Approva o regulamento para a fiscalização c cobrança do imposto de consumo
sobre joias c quaesqucr obras de ourives e objf'ctoR de adorno.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . •
15.976 - FAZENDA- Decreto de 28 de fevereiro
de 1923- Approva o 1-egulamento para a cobrança e fiscalização do imposto de transporte.
1.5. 977 - .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES,
FAZENDA, MARINHA, VIAÇÃO E OBRAS
PPBLICAR, (HJERHA, RELAÇÕES EX-
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TERlORES, AGRICULTURA, INDUSTRIA
f~ COMMBRCIO ·--- Decreto de 2 de rnatço
ut· 1923 - · Mãntlà prest::li ao Seliadór Ruy
Barbosa, hontcm fallccido, as honras <k Chrf<'
dP Estado<' dft olltr'l.s providencias.. . . .
1') I.'i !)7R ·-- GUERRA- Decreto de !.1 de nmrço de
1923--- Abre ao Ministerio da Guerra o credito
especial de 5 :112$, para pagamento a Aphrodisio
Coelho & Comp. de fornecimento feito ao srrd~·o de rcerutamento da 3" cireumscripção.. . . .
1'
I;, !ti!) - .., .RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
(!P JO de março de 1923 - Faz publico o deposito dr ratificação, pelo Equador, dos Actos
pnsktrs assignndos Prn Buenos-Aires em 1921.
I'• <t~~o - YIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -- Deereto dr 1:3 de março de 192~1 --- Apptova as
pl:mtas das ligações dM linhas telephonieas
da Rio de Janeii'o 11nd São Paulo Telephone
Company, sobre o rio Parahybunu, _entre os
municípios de Parahyba do Sul, no Estado do
Hio de Jam·iro, r rfp .Juiz tle Fúra, no Esttvlo
dP Minas .............................. · . · ·
'l I !i llRI · ~ VIAÇÃO E OBRAS l">lJnLICAS -~- Decreto dr 13 de março de 1923- ApJ,jrnva o prtijecto e respectivo orçamento, na importancia
de 12:267$275 (doze contos dnzPntos e sessent.t
e sete mil duzentos c· setenta e cinco réis), relativos á. installação ele uma bomba a vapor
para abnstecimentn clr agua ít <'stação de Salto
Grande, elo ramal dr Tihagy, <la Estrada dr'
Ferro Sorocabana ........... _. . . . . . . . . . . .
. ' 1.'íf)S2 -- VIAÇÃO E OBRAS PUBUCAS -- DPereto dP 13 de março de 1923 -·- Apjjrovu o pro. jeeto, I) respectivo orçamento, na importancia
de 20 :44fl$099 ( vintr· eoutos qut:ttrocentos "
quurcnb e nove mil c noventa c nove réis),
'dativos á installaçilo de uma bomba a vapor
para abastecimento de agun. f1 estação de t~rc
siJcnfe J~rudrntc, do ramfll dr• Tihagy, da Es. ti·~rl:t dr• Ferro Snrocab:m:t . . .. . . . . . . . . . . . . . .
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N. 15.984 - FAZENDA - Decreto :de 13 de, niarço
.. _d.e.. l Q~3 .--:-: Qqqqe,qe, .lJ.lJtQtiz;u.ç~ .. á Alli&nce
AssUl'ance Co:mpany, Limited, para estender ar.
operações de seguros, autori1Jadas pelo decreto
n. 8.864, de 2 de agosto de 1911, aos seguro~
l.crrestr<'R P approva as alteraçãoes de seus estatutos ............ ''·········.............
N. 15. ~f-ti. ··- FAZI~NDA -- Decreto de U~ de março
de 1923 · ··· · Com~ede isenção de direitos. de importação para consumo e e~pediente ás fruotas
frcsr~us de proccdencia da Republica Argentina
N. l.'í.986-- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMER.CIO --Decreto de 17 de março de 192~
- Concede á sociedade anonymn. Metropolitati\'ickers Elcctrical Export Company, Li:mitet1,
:mtmização par~,t f~m.c~!<?I}~J.l: ~~.Rep_t\hlica.....
N. 15. ~JS7 . ._ RELÁÇõES EXTERIORES - Decreto
de 17 de tnaf90 de 1923 ~ Crêa um eonsnlado
honoràrio na Haya, :nos Paizee Baixos. . . . . . . .
N. 15.988 -- FAZENDA- Decreto de 20 de março
de 1923 - Desapropria, por utilídade publica,
os terrenos de propriedade de Joaquim A. de
.. .fi~ada. Cn.rdoau .c .•João Baptista de Camargo
Mendes, situados na Estação de Campo Limpo,
da S. Paulo Railway Company, munir.ipio c
comarca de Jundiahy, Estado de S. Paulo. . . .
N. 15.989. 7-- 1\IARINHA ...,.-.; Decreto. -de 20 de março
. dn 1923- Abre, pelo Ministerio da Marinha,
o credito especial de 8.663:417$143, OUl'o, para
occorrer ao pagamento das despezas realizadas
no estrangeiro Pm exercicios anteriores. . . . . . .
N. 15..9.QQ --- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto dn 20 de março de 1923 ~ Approva o
orçan1ento na importancia. de 68:5795593 (sessenta e oito contoa e quinhentos e setenta e
nove mil quinhentos o noventa e tres réis),
non·espondcntc iís despezas effectuadas com a
installação de do':l5 apparelhoe; úmnuniza.dores
·dé cereàes no armazem externo n. VIII do cães
do porto de Santos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 15.991 ~GUERRA-Decreto de 23 de março df~
1923 -Altera a alinea a, ao, do art. 31 do regulamento das Escol~s de Intendencia. . . . . . . .
N. 15.~9~ :-:-. QU_E.lt.E-A 7":".Decreto de 23 de março de
1923- Declara que o con:imando da 5• regilo
rnilitnr é privativo de general de divislo e exer·
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cido cumulativamente com o da 5• divisão de

infan.taria .. ...
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N. 15.993- FAZENDA-Decreto de 23 de março
de 1923 - Approva a resolução da assembléa
geral extraordinaria do Banco dos Funccio·
narios Publicos, de 3 do corrente mez, que mo~
difica o art. 5o de seus estatutos, augmen~
tando o capital social para 8.000:000$000....
N. l5. 994 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -- De~
ereto de 31 de março de 1923- Prorogo até 20
de fevereiro do 1924 o prazo fixado na clausula
li, ·§ 2°, do termo de revisão de contracto
celebrado a 13 de abril de 1920 com a Em~
preza Coustruetora do Rio Grande do Sul, para
1~onclusão das obras mencionadas no referido
LPl'lllO... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De~
ereto de 31 de março de 1923- Autoriza a
Companhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio
Grande a executar por conta do custeio da linha
de São Francisco a Porto União o serviço de
lastramento dessa linha, no trecho entre Hansa
e São Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l.i.!J!)ü --FAZENDA- Decreto de 31 de março
de 1923- Dá regulamento para a fiscalização
e cobrança do imposto dP consumo de Pncrgia
{'Iectrica .............................. , . . . •
Ui. 997- AGRICULTURA, INDURTRIA E COMMERCIO- Decreto de 31 de março de 192:{
- Substitue o paragrapho muco do art. 124
do regulamento approvado pelo decreto numero 15.211, de 28 de dezembro de 1921.....
l:'í. 998 - FAZENDA- Decreto de 4 de abril (k
de 1923 - Desapropria, por utilidade publiea,
parte dos terrenos do sitio Boaffava, de propriedade de Abilio de Barros e .Miguel Pal:ttino,
situado no kilomctro 11 o da Estrada dP N.'JTo
1-loi·oeabana, Estado dP R. Paulo. . . . . . . • . . . .
I;;_ !J!J!} -- FAZENDA-~ Dee1·eto de 4 tk abril tk
192~ -· DC'sapropria, lJOl' utilidade publica,
part.c dos terrenos do ~itio Boaftava, de propriedade de Pacifi1·o Cunha o outros, situado no
kilomef.ro J1o da Er;tracb d~ Fl'rrn Sonwabaua,
Estado de S. Paulo ...................... , •
lfdJOU - HBLAÇÕES EXTEH.IOH}<jfi --Decreto
de ·1 de abril de l!J23- I'ubliea a :lll!Jc:-;fío 1b
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Cida.de Livre de Dantzig aos Accôrdos de 1911,
sobre repressão de falsas indi~~s de procedencia de mercadorias e registro de marcas de
fabrica. ou de commercio....................
N. 16.001 - MARINHA- Decreto de 6 de abril de
1923 - Approva as modificações no actual regulamento de uniformes para. os officia.es do
Corpo da Annada e classes annexas . . . • • • . • . •
N. 1G. 002 - GUERRA- Decreto de 6 de abril de 1923
- Approva. o regulamento para a Escola de
Hargentos de Infantaria........ . . . . . . • . . . • . •
N lG.OO~~ - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Deorcto de 9 de abril de 1923- Abre ao
Ministcrio da Justiça e Ncgocios Interiores o
m·edito especial de 1 :245$, para pagamento da
IX;Il!'ão a que tem direito D. Ignacia da Rocha
vJ(~Il"a

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

N. W.OO'l - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 11 de abril de 1923 - Approva o projecto e respectivo orçamento, na importancia
do 20:231$571, relativos a augmento de desvios
110 pateo da estação Candido Motta, do ramal
de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana..
N. 16.005 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 11 de abril de 1923 - Revalida o crctlito especial de 9:000$, aberto pelo decreto
n. 14.321, de 24 de agosto de 1920, para pagamento de uma indemnização devida a D. Carolina Rodrigues da Cruz c aos herdeiros de
João Rodrigues da Cruz.... . . . . . . . .. • • • . . . •
N. I 6. OOG -- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 11 de abril de 1923- Abre ao Ministerio da Viação c Obras Publicas o credito
e~pccial de 291:316$, para pagamento de subvenções devidas ít Thn Amazon Rivcr Stcmu
INavigation Company, Limitcd..............
N.: lG. 007 - VIAÇÃO E UBHAS PUBLICAS- Dcerpf;o de 11 de ahril de 1923 - Abre ao 1\tJj.
nistcrio da Viação e Obras Publicas o credito
l'~plWinl dn 1.000:000$, para attender ás desJWZ:tH ~om o pruseguimento da construcção do
1n~cho da E:;trada de Ferro Mossoró, entre :t
t•idadc tio mesmo nome e São Sebastião, no Eslado do Rio Grande do Norte, c com a cont'lu:-;ão dos e:-;tmlos da mesma estrada ~tté
Carnúh:u; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 16.008- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto dP 11 de abril de 1923- Abro, ao Ministcrio da Viação e Obras Publicas o credito
.. çsP.qci~~ ~Ir VJP.O.:OOQ$, paraattender v, despezas
relativ:1s :\ r·Pnsh Hcr,:fin rh F>trada de Forro fh
Goya~.
. ......... .
~,i. 16.009- - AGIW ~PLTlJRA, INDUSTR.IA E COMMERCIO, FAZENIM, VIAÇÃO E OBRAH
. PIJJJLI<~AH, .IHRTIÇA E NEC:OCIOR lNT.EIUOHEf-\ - Crúa n ( ~rnhwlho Supr~rior do
( 'nmrnen~io o Industria (Vide a.ppendicr', tn~J~in:L
lil!l, por lnr havido 110\·a. pnblicaqão) ....... .

:no

1!dliO- .. AGRJCI fLTlTRA, INTHJRTRIA B} COl\1lVITGHClO
Derreto d" I 1 de abril dn Hl2:;
.\nLol'Ü;a n ministro ch Agricnlf.ura, lnduslri;J, " Cnunner~in :1, conceder r~. Companhin. rl·~
I;;Rtr:,da dn FmTo c l\llinas ~il.o .lrTonymo, cont
~ér!P m·st.a. ( .'a.pital <'- propri" L:uia dnr; minaR rk
r:arvão 110 muniripio <k S .. lnronymo, Estado
rio Hio Grnnd(' rlo RtJl, f'~ favorc~ r:ons1.ant.rs
rlo11. 7 do :nt.. :--10 d:t Jpj 11. l.fi:',2, df' fi dr~ j1.nr·iw

:'I :~

tlc I !12:~ ..........•.....................

Hi.Oil
[•'AZJ•;NDA - Decreto rk 20 dro ahl'il
de 192:J- ---~ Approva o rcgulamf'ulo pam ft 8r·rviço rle Inspecçfio d0 Fazenda............ , ... .
'~ Hi 012 --- GUERRA- Decido dP 20 de abril rk
1923 --Adia a execução do art. 14 do H.egulamento para o Serviço de lntnndencin. da Guerra
approvado por tkcrcto n. 14.38!), de 1 de outubro de Hl20, e moclifiea a t'o!npusiçiTo rh r:olllmissão de promoções. . . . . .
. ............ .
;\. I!Ull3 - GUERRA-- Decreto de 20 de abril th~

1923- Approva o Regulamento pam a Dir
C:cral do Tiro dr) Guerra ......... .
\. !!Ull4 - JUSTIÇA E NEGOCTOS lNTERIOHES
- ] )ocrdo de 23 de abril de Hl2:: -Abre :to
~'liniskrio .da .Justiça. e Negocios Interiores o
credito esperial de iOO:OOO$, para pag;ameJÜ(t
das (kspczas decorrentes da representação do
Departamento Naeional de Saudc Pnblicn. c
Instituto Oswaldo Cruz nas solcmnidades rJ,'
Ccnü•nnrio rle Pastcur, em França, c na Expo:-\ição ck Tlyg;Íf'Jl'', f[ltr' I r•rf1 log;n.r prn· rtqw•H:'

1' -

et.ori~t

or;casiiio .............................. .

'{ 1!!.015 - · .TUSTIÇA E NEGOCIOH INTERIORE~.
VIAÇÃO F. OBRAS PUBJ ,TCAS, GUERHA.
FAZI·~NnA,

P..F.LAÇÕER
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MARINHA E AGRICULTURA, INDUSTR.IA E COMMERCIO -Decreto de 23 de
abril de 1923- Proroga o estado de sitio até
31 de dezembro do corrente anno. . . . • . . . • • . . .
W.OJ.5 A - FAZENDA- Decreto de 23 de abril
de 1923- Autoriza o Ministro de Estado dos
Ncgocios da Fazenda a liquidar e consolidar,
por partes, a divida fluctuante do Thesouro
Nacional com o Banco do Brasil e regulamentar
a faculdade emissora do mesmo banco. . . . . . .
Hi.016 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 25 de abril de 1923- Approva os orçamentos das despezas a effectuar com o appardlmruento dns estradas de ferro que constituem a Hêde de Viação Sul-Mineira, na importancia total de JG. 672:540$000 .. . . . . . . . • •
JU.017 -- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 25 de abril ele 1923- Autoriza "Thc
Amazon Tclegraph Company, Limited", a reduzir as taxas pam o serviço preterido de telegrmmnas particulnrcs interiores em seus cabos
W.018 --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 25 de abril de 1923- Proroga novamente os prazos fixados para conclusão das
obras dP coustrucção do novo edificio para a
est::tção da Estrada rle Ferro do Paraná em
Antonina e das obras complementares de que
carecP a mesma estação. . . . . . . . . . . . . . . • . . . •
H\.019- VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS-Dccret;o de 25 de abril de 1923- Concede ao industrial Bento Berílio de Oliveira autorização
para :t eonstrucçiio, uso c goso das obras de
melhoramento d.o porto de Ilhéos, no Estado
d:t Bahia, c approva o orçamento das obras
a executar na importancia de quatro mil e
fieiscentos eont.os n duzentos mil réis ..... .

(·!.600:200$000)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. W.020 -- FAZJENDA- Deercto de 25 de abril de
· ]!)2:~ ·- Approva as alterações feitas no dcen~lo 11. lt.:~:{!), d(' 1 de setembro de 1920....
:\. I ti 021 --- FAZENDA·-- Decreto tle 25 de abril dt~
1!)23 --- Re,·oga os decretos que concederam
autorização ft Companhia de Seguros Pn~

visura Rio-Gt·audensc
para funccionar na
Republicn. I' cassa as respectivas cartas-patentt:'::: .......... _.................... - . . . . . . . . .
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255
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N 16.022 - MARINHA- Decreto de 25 de abril de
1923- Dá novo regulamento á Escolr. Naval.
N. 16.023 - RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 25
abril de 1923 - Crca um consulado
em San Scbastian, na Hcspanha .......... _. .
N. 16.02·1 - RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 25 do abril de 1923- Promulga o Convenio
postal hispano-americano, nssignado em Madrid aos 13 de novembro de 1920. . . . . . . . . . .
'\:. 16.025 - GUERRA- Decreto de 25 ele ~tbril de
192~~ -Altera diversas disposições do reguln.menLo pam o rancho da tropa, approvado por
decreto n. 15.537, de 28 de junho de 1922. . . .
N 1G.026 - GUERRA- Decreto <b 25 de abril de
1923- Crou a insp~cçãn da defcsn. de costa,
extingue o 1o districto do artilh~uia de costa r
dá outras providenci:1s ... ...
N. 1li.027- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Dcereto de 30 d·) abril de 1923Crec. o Cons3lho N :tcional do Trabalho. . . . . . . .
N. 16.028- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 30 de abril d~ 1923 - Eleva á categoria de
Embaixad::t a rJpres:mtação diplomatica do
Brasil no ImpJ!Ío do Japão... .. . . . . . . . . . . .
N I ü. 029 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 30 de abril d3 1923 - Proroga até 7
de junho &~ 1923 diversns prazos marcados á
Companhia Estr:ula de Ferro R. Paulo-Rio
Grande........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.030 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 30 <b abril de 1923- Approva o projecto c orçamento, na importancia de réis ..
31:342$883 (trinta e um contos trezentos e
quarenta e dous mil oitocentcs e oitenta e tres
r6is), refcrent~s á remoção do girad:n existente
na parada do Banhado, da Estrada de Ferro do
Paraná, para a estação de Araucaria, da mrsma
estrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N 16.031 - Nlt::J foi publicado.
N. 16.032 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 9 de maio de 1923- Approva o projecto e orçamEnto, na impartancia de 33 :15i$9!l7
(trinta e tr:-s contes C3nto c cincoenta e sete
mil novrccntcs e noventa e sc;te téis), para
obras de drenagem na explanada da estação de
Curityba, da Estwda de Ferro do Parnnft.. . . .
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N. 16.033 - VIAÇÃO E OBRAS. PtmLlCAS- Decreto de 9 de maio de 1923 - Al)t;)tova o projccto e respectivo orçamento, na iinportancia
de 16:486$710, pará. a oonstrucçlo de Uma
ponte de concreto armado no ramal de Itararé,
da Estrada de Ferro Sorocabana. . . . . . . . . . . .
N. Hi. 03·1 - VIAÇÃO E OBRAS. PUBLICAS- Decreto de 9 de maio de 1923 - Autoriza o oontracto de arrendamento da exploração do caes
do Porto do Rio de Janeiro................
N. 16.035 - GUERRA- Decreto de 11 de maio de
1923- Approva alterações no plà.Jló de Uni7
formes do Exmdto (Vide appendice, pag. 617,
por ter havido nova publicaçlo)............
N. 16.036 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 14 de maio de 1923- Approva
o regulamento para o Archivo Nacional.......
N. 16.037 ·- JUSTIÇA E NEGOÚIOS INTERIORES
-- Dec.reto de 14 de maio de 1923 - Approva
o regulamento da Escola 15 de Novembro . . . . .
N. 16.038 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 14 de maio de 1923 - Dá novo
regulamento para a administração dos p~tri
monios dos estabelecimentos a cargo do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores......
N.! 16.039 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 14 de maio de 1923- Approva
o regulamento para o Gabinete de Identificação Criminal do Districto Federal. . . . . . . . . .
N. 16.040- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 18 de maio de 1923- Crea a 6• Divisão Provisoria na Estrada de Ferro Ceritral
do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.041- FAZENDA- Decreto de 22 de maio de
1923 - Approva o regulamento pata. a fiscalização e cobrança do imposto do sello proporcional sobre as vendas mercàntis, a prazó ôu á
vista, effectuadas dentro do paiz . . . . • . . . . . . . .
N. 16.042- FAZENDA-Decréto de 22 de maio de
1923- App1·ova o novo regulamento pru:à a
fiscalização e cobrança do imposto de consUitlo
sobre as joias e quaesquer outra obras de ourives e objectos de adorno ....•..... ·. . . • . . . .
N 16.043 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De·
ereto de 22 de maio de 1923 -- Approvà ptojectos e respectivos or9arnentos, !lá im~eia.
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total de 106:845$827 (cento c seis contos oiLo~
centos c quarenta r cinco mil oitocentos e vinte
c sete réis), para construcçõcs de novos ar~
mazcns de mercadorias nas estações de S. Lco~
poldo e S. Gabriel, e ele desvios c embarca~
1louros para animaes nas estações de Palma e
Taquarichym, na rêdc de viação fcrrca do
Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • • •
1G.044- VIAÇÃO E OBRAR PUBLICA8- De~
ctcto de 22 de maio de 1(}23 -· Approva os
projcctos c orçanwntos, mt importancia t.ot.al
de 24 :23:3~372 (vinte e quatro eontos duzentos
e trinta c tres mil trcsentos c setenta e dons
réis), dos accrPseimos de obras de que earec<'·
a noYa cstaç~ão da Estr:nla d<' Ferro do Paran(t
!'lll Antonina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IG.O·J:) -~~ VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- lkercto de 22 de maio de Hl23 -Abre ao Ministcrio da Viação c Obras Publicas o credito
<'spcrial dl' 140:000$ para eonclu:=<ão do edificio destinado ús repartições de COITPios e
Telegraphos, na cidade de Petropolis. . . . . . . . . .
lli.04ü - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- DP~
<-reto dP 22 de maio de 192:3 -·Pro roga por dons
(2) annos, a contar de 18 dP agosto de 1fl22, o
prazo fixudo no eontmcto e<'ldmvlo eom .João
Varzea nos trrmos do derreto n. J~.Gil7, de 2G
de abril de 1919, para a ligaçiio dus eapitues dos
Estudos da União por IIH'Ío <le nppardhos
aercos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IG.047- VIAÇÃO E OBRAH PUBLICAS-DP~
rreto de 22 de maio de Hl23 --Abre ao Miuisterio da Viação e Obras Publicas o credito
csp<:cialde 1.000:000$ pam aLtendct" n. despezus
<~om o proseguimento das ohras de <~onst.rucção
do ramal de S. l~edro <h· Al<~antara a Ubcralm,
passando por Araxft, da Estrada <k FPno ()(.:.;f ..,
de Minus, no corrente exercício . . . . . . . . . . .
lti.048 ~~ YL\ÇÃO E OBRA H PUBLlCAH- - f>,._
Nrto <k 2G de lll:tio 1h: 1!12;)- Ahre :1o l\liHisf,erio da. Viação e Obras Pu!Jlieas o credito
Pspcei~d de :3.000:000$ para af.l.cmler a despc;;;:Js
<:um as ohrns dos prolong:JHH'Id,os <' r:lllut<·s da
Esf.r:Hh d•~ Ferro Central do Bmsil......... .
lti.UW - Hl~LA<,:(>I•;S EXTEIUOHI<jS - DcerC'Lo
de 21l de maio dP HI2:J -·· ( \ca utn <·unc:ul:trl"
houorario <'111 lkykjavik, ua .blaudia . . .
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N. 16.050 - RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 26 de maio de 1923 - Publica a adhesão
da Republica da Finlandia A. Convenção Internacional de 7 de junho de 1905, para a creaçio
e manutenção do Instituto Internacional de
Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . •
N. IG. OM - RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 26 de maio de 1923 - Promulga. a Convenção de Emigração c Trabalho entre o Brasil
c a Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.052 - RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 26 de maio de 1923 - Publica a adhesão do
Equador á Convenção Internacional assignada
em Genebra a 6 de julho de 1906............
N. 16.053- RELAÇÕES EXTERIORES-Decreto
(]c 26 de maio de 1923 - Publica as adhesões
da Suissa c de Camerun (Mandato francez) í1.
Convençiío Intc.rnacional Radio-te]cgraphica de
Londres...................................
N. 16.054- AGRICULTU.RA,INDUSTRIA E COMMFJlCIO- Decreto de 26 de maio de 1923
-- .Approva o regulamcn1o para execução da
lei n. 4.{)31, de 4 de janeiro de 1923, que estabelece penalidades para as fraudes da banha
de porco e do vinho e dá outras providencias .
N. 1H.055- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 26 de maio de 1923
- Crea no município de S. Felix, Estado da
Bahia, um nucleo colonial e lhe dá a denominação de " Ruy Barbosa" . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.056- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 26 de maio de 1923
- Concede á sociedade anonyma " Firestone
Tire and Rubber Company" autorização para
funccionar na Republica. . . . . . . . . . . • . . . . . . . •
N. 16.057- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 26 de maio de 1923
-Concede á sociedade anonyma " America.n
Locomotive Sales Corporation" autorização
para continuar a funccionar na Republica.. . . •
N. 16.058 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 29 de maio de 1923- Approva os
projectos c orçamentos na importancia de
total de 17:385$911, relativos á construcção
de dous edificios no posto telegra.phico do lçilometro 395 do ramal de Tibagy, da Estrada
de Ferro Sorocabana , . . . • •.• • • • • • • . . . . •.. . • • •
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pela !t~sembléJJ. geral extraordinaria
de 12 qe janeiro de 1923 ...... , ... :. . . . . . . .
16.06Q - GUERRA~ Decreto ~e ~1 de junho de
1923 ~Abre ao Ministerio da Guerra o credito
especial de 33.562 :972$215, para attender a
dcspeza!,> da .verba 9 8 , do orçamento para o
exereicio de 1922.......... . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.070 - Não foi publicado.
16.071 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 21 de junho de 1923 - Approva o
projecto e orçamento na importancia de réis
7:262$475 (sete contes duzentos e sessenta e
dous mil quatrocentos e setenta e cinco réis),
para melhoramento da installação sanitaria da
estação do Porto D. Pedro II, da Estrada de
Ferro do Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.072 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 21 de junho de 1923- Autoriza a
Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio
Grande a construir como obras novas, por conta
do custdo, um drsvio de cruzamentó com posto
telegraphico, no kilometro 361.398 da linha
S. Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.073 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto rl.e 21 de jun~o de 1923 --. Approva. os
respectivos orçamentf's nas importancias de
f. 736-18-1, e 27:032$806, para execução de
obras drstinadas ao s~rviço de uma balança
automatica para pesagem de vagÕf's carregados
de cannas, no kilometro 19,400 da Estrada de
Ferro Central de Pernambuco...............
16.074 - GUERRA- Decreto de 22 de junho de
192;~ - Crea a m«:>dalha commemorativa inte~
alliada, chamada Medalha da Victoria (Vid(l
appendice, pag. 646, por ter havido nova publica,ção) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.07.5 ~AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM..
MERCIO- DPcrPto de 23 ~e junhQ de 1923
,...,- Concede /i. " Riberefia dei Plata, Compafiia
Sudamericana de Comercio (S. A.) " autorização para funccionar na Repuhlica.. . . . . . . .
Hl.076- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Drcreto de 23 de junho de i92B
- Drclam caduca a c::trta patente n. 6. 928,
de 21 de fewreiro de 1912, concedid<t a João
Baptista de Almrida Feital, Jcsé Delgado Motta
Junior e Arlindo Leal, para a invenção de "
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novo meio de applicação graphica em enveloppes e papeis de correspondencia. . . . . . . . . . .
N. Hi.077-AGRICULTURA, INDUSTRIAECOMMERCIO- Decreto de 23 de junho de 1923
- Approva as novas alterações dos estatuto!':
da Companhia Vieira :Mattos.. . . . . . . . . . . . . .
N H\.078- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 23 de junho de 192~
-Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerio
da Agricult.um, Industria c Commercio, o credito especial de 2:500$, ouro, para pagamento
do premio de viagem de instrucção ao ex-alumno
da Escola de Minas de Ouro Preto, Israel Pinheiro da Silva, de aceôrclo c•om o art. 222 clo
( ~odiv;o de Ensino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. Hl. 079 -- .FAZENDA- Decreto ~I<' 23 de junho
de ] 923 - Autoriza o ministro da FaY..enda :t. c,;
emittir apoliceR da Divida Publica da União, ·
até 1i. importaucia de 12.886:000$, para occorrer·
a despezas com a constrncçfio de estradas de
ferro nos Estados de Piauhy, Uio Grande do
Norte. c Rio Grnnde do Sul~..... . . . . . . . . . .
N". 111080 -- FAZJi~NDA- Decreto de 2~ de junho
de 1923 -Autoriza o minh;ti'O du Fazenda a
emittir apoliees da Divida Publica, até a importancia de 6. 000:000$, para attender n despczas com as estradas de ff'no federaes dos
Estados da Bahia, SergipP f' n"r!P de 2\Tinm;
c~raes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.081 - RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 26 de junho de 1923 -- Crca um commlnrln
honorario em Budapest, ua Hungria.. . . . . . . . . .
N. 16.082- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO -·Decreto de 26 de junho de 192a
- Crea um patronato agrieola., com a denominação de " Rio Branco ", na cidarl~ rlo mr~mo nome, Territorio do Arre............... .
N. 16.083- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS--D<'creto de 26 de junho de 192a -· Approva novo,.; ·
orçamentos nas importancins ele 77.550,00 fraueos franeczes, 7. 452,00 francos belgas, !i :082$862. ·
ouro, e 185:587$977, papd, par:t as novas installações a S<'I-em construidas f'Dl Conceição da
li'eira para os serviço;; da rêde dn vi:tção fene:t
federal da Bahia, t•m substituição aos orr;ament.os approvados pelo dPc·rcto n. 15.0i!l, d(•
28 dp outubro dP 1921. . . . . . . . .
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N. 16.084 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 26 de junho de 1923- Approva o
projecto c respectivo orçamento, na importancia de 13:991$ (trese contos novecentos
e noventa c um mil réis) para construcçio de
uma cusa destinada ao guarda da ponte da
Mangueira, ela estrada de ferro ao molhe de
oésfp, do porto do Rio Grande do Sul.... . . .
N. 16.085 -- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Dc<~rci.o de 26 de junho de 1923 - Approva o
projecto e o orçamento, na importancia de
9:855$330 (nove contos oitocentos cincoenta c
cinco mil tresentos e trinta réis) para construcção de um muro de arrimo no kilometro.
504.829, sul, da linha Itararé-Uruguay........
N. 16.086-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 30 de junho de 1923
- Concede á sociedade anonyma "Northern
Comp. Limited autorização para continuar a.
fnnccionar na Republica. . . . . . . . . . . . . . • . . . . •
N. 16.087- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 30 de junho de 1923
- Approva a reforma dos estatutos da Sociedade Anonyma Levy . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . ..
N. 16.088- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 30 de junho de 1923
- Concede á Sociedade Anonyma "Brazil Tradina Company'' autorização para continuar a
fnnecionar na Republica. . . . . . . . . . . . . • • • • • • •
N. 16.089 - FAZENDA- Decreto de 30 de junho
de 1923- Adia para o dia 20 do mez de julho
proximo a execução do regulamento approvado
pelo decreto n. 16.041, de 22 de maio ultimo..
N. 16.090 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 3 de julho de 1923- Abre ao
Minist.crio da Justiça e Negocios Interiores o
credito extraordinario de 1.200:000$, para continuar a llustear, até 31 de dezembro proximo
futuro, os serviços de combate n epidemias
exisktltPs em alguns Estados......... . . . . . . .
N. 16.091 -- HELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 4 de julho de 1923 - Supprime o Consulado
em no~ton, nos Estados Unidos d!t America..
N. 16.092 -- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 7 do julho de 1923 - Publica as adbesões
do Afghanistnn C' da. Republica. da Lethonia. â
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Ceilvençlo de ~Qebra, de 1906, par~ ~elhorar
a sorte dos feridos e doentes nos exercito& em
Çampanha .....•................. ~ .... ·. . . . .
16.093 ~ VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-.- DeQreto de 10 de julho de 1923 - Approva o orçamento, na importancia de 26:363$064, para
~ construcção de uma estação de 2a classe, do
typo corrente, em Buranhem, na linha CentroOeste da Bahia, em substituição no que foi
approvado pelo decreto n. 13.931, de 19 dt:>
dezembro de 1919..........................
16.094 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 10 de julho de 1923- Approva os
estudos definitivos da estrada de ferro de que
é concrssionaria a Companhia do Candarella,
em substituição aos approvado::J pelo decreto
n. 14.309, qe 17 de agosto de 1920........
16.095 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS....,.. Decreto de 10 de julho de 1923 - Approva os orçamentos, nas importanclas de frs. 7.170.400.45,
78:914$000, ouro, e 401:890$800, pane}, para a
importação de 6.670 toneladas de trilhos, com
os respectivos accessl)rics, e de 55 apparelhos
simples de mudança de linha, dPstimi.dos ftS
linhas em construcção da rMe federal arrendada á Companhia Ferro-Viarin. Este Brasileiro......................................
16.096- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Pecreto de 10 de julho de 1923 - Approva o orçamento na importancia de 140:220$650 (cento
e quarenta contos duzentos e vinte mil seiscentos e cincoenta réis), para execução, por
parte da Companhia Geral de Melhoramentos
do 1\faranhão, de diversos s<>.rviços e obras na
explanada da estação de Therezina. . . . . . . . . .
16.097 - GUERRA~ Decreto de 13 de julho de
1923 - Approva, a titulo provisorio, o Regulamento de Pontes de Equipagem. . . . . . . . . . . . .
16.098 - GUERRA- Decreto de 13 de julho de
1923 - Approva o Regulamento para o Serviço de Saudc do Exercito em tempo de guerra
111 099 - GUERRA- Decreto de 13 de julho d('
1923- DCt novo regnlamPnto ao Cons~lho do
Almirantado (Vide appendice, p[t,[!:. 648, por t.et·
havido nova pubHcar,5o)... . . . . . . . . . . . . . . . . .

1\l JG 100 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 16 de julho de 1923- Declara
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3$7 apolices ~ Dl'VÍÀ& -Pl,lblica
pertencentes ao pátrimonio do Instituto Nacional de Surdos-Mudos ....................
16.101 - Não foi publicado.
16.102- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 18 de julho de 1923
- Concede á sociedade anonyma "South American Gold Areas, Limited", autorização para
funccionar na Republica ....................
1G.103- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 18 de julho de 1923
- Concede á Companhia Siderurgica BelgoMineira os favores constantes do decreto numero 12.944, de 30 de março de 1918, e .;lo
art. 1o do decreto legislativo n. 2. 446, de 6 de
janeiro de 1921, para o desenvolvimento da
industria siderurgica nas propriedades em Sabará, Estado de Minas Geraes ............ , ..
16.104- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 18 de julho de 1923
- Regula o~ favores a conceder ás emprezas
ou companhias legalmente constituídas no paiz
com o fim de explorar a industria do azoto,
extrahido do ar atmospherico, e sua applicaçio
á fabricação de adubos chimicos ............
16.105- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO -Decreto de 31 de julho de 19~3
- Crea um Patronato Agricolá no município
de Rio Formoso, no antigo Lazareto de Tamandaré, Estado de Pernambuco, e lhe dá a
denominação de " Dr. João Coimbra" .......
16.106 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 23 4e julho de 1923- Abre ã.o
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 857:025$, para auxiliar, durante o corrente anno, de confonp.idade C01ll
o decreto n. 13.014, de 4 de maio de lfHS, a
manutenção das escolas das zonas de nucleos
coloniaes nos Estados do Paranâ., de Santa
Catharina e do Rio Grande do Sul, e custear o
serviço de fiscalização das subvimqões e inspecção das referidas escolas .................
1fl.l07 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 30 de julho de 1923 - Approva
o~ regulamento de locação dos se~ços domestlCOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
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N. 16.108 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de at de julho de 1923 - Rescinde
o eontraeto r<'lebrado eom o Estado do Mamnhão, em virtude do c1Pereto n. 13.270, de 6 de
dfl novemh1·o df' 1918, para. eonstrucção das
obras de mrlhm·amr11tos do porto de R. Luiz do
1\fnrn nhfí(> .. ... ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .
N. 16.10!) -· VIA<)_\.0 E OBHAS PUBLICAS-- DPeref.o de :n de julho ciP I !123 -- Pmroga até :li
de dezetnhm do <'OI'I'<'lli.P :tuno o pr:tzo <lent.l'o
do qual a Companhia E~tJ·;~da d<~ Ferro Vidorin. a l\linas dPw·rá entmp:ar ao trafego mait'
:m kilonwiTos de linhn, no tliÍI!ÍIItO, além dP
lp:tlin1~:J, n:t linha d<· \'irtorin n. Hnhira elo
.\lnllo D<~IIf.r·o.... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
\
lli.llfi · YLH,'.:\0 I·: OBHM~ PUBLICAS ---De•·rdo de• :n dt> jnlho clP Hl2a ·-- 1\pprm·:t n,;
t'SÜidns definitivos e respPct.ivn orçnrmmto, n:t.
impm·t:lllc~i:l. "'' a. 280 :7·J:;c;;;un 1, d" nll!:t \'nri:mf.!· <'Jttt·•· o kilomcLw lí2,800 da liulm <'lll
f nrl'cgo da r si r:H la clr FNt'o N:mht. Chn.tnri1rn
•' o kilonwl:ro 10,100 d(· :-;• n prnlong:mt•·lll o
:1 (.(: :1 han-a do rio Trou1bndo...... . . . . . . . . . . .
\;. IG. I I 1 ·- RJ•;LAÇÜE8 J!}X.Tl<miORI~R- Deeret.o
de :lt de julho de 1023- Pnhlir.::t :t adhcsão rl::
H.unmni:t ft:-; duas Con.vPnçõr~s asHÍf.!;nadas l'tll
Bruxcllas n 15 cl<' marc,~o ~~~~ 18813, R'ndo uma
pam a, l.roc>a de documPnt.oR offil'ines e publi,·:u:ões scicnt.ifie:t;;: P liM.el':lt'Íns " outra pnm n
tl'Oe::t immcdiata do jornnl ofTil' iai dos ,\ mw<•,;
e 1loeumontos parlamentares . . . . . . . . . . . . . . . . •
:\. lti.ll2 - RELAÇÕER EX'J'BRIORER --Decreto
de 31 de julho de 1923 -·- Publiea m; ::tdhesõ<'~'
da Polonia c da Cid:tdc Li\'rc de Da.ut.zig ft
Convenção Sanitaria Interuacional de 1912. . . .
'\. Hi.l 13 - HELAÇÕER EXTRRIORES -· Decreto
de !H de julho d(' 1923- Crea nm Consulndo
hcmormio e111 Lo:-; Ang<'lt•:-;, 11o,; T•~sl a dos Unido:-;
1ln Amel'icla................................
."\. !fi. 1 H - GUJ!}RRA -- DecrC'to de 31 de julho d<'
1923- Altrm o actual Rcp;ulmuent.o do Serviço .Milit.m· approvn.do por dcerci.o 11. 15. 9?, I,
de 22 de janeiro de 1923...................
\. l!i.tl5 -· HELAÇ0ES EXTERIORES --- Dccrnto
dP 3 de agosto de 192:3- :Manda prr·!'t.nr :to
Sr. Wnrren G. Hnrding, PresidentP do~ Eslrtdo~:
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Unidos da Amcrica, hontcm fallccido, as ho11ras
de Chefe de Bstado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. lü.JI6- I~AZENDA- Decreto de 7 de agosto de
1923- Abre ao Minist.m 1U da Viação e Obras
Publicas o credito especial de 2.500:000$, l.'m
a.policcs lla divida publica, para attcndcr ú:-a.
dcspczas com os serviços de construcção dos
r:unacs da Estrada de Ferro Oeste de Minas,
de Barra Mansa u Angra dos Reis, do kilomctro d!L linha de Sitio c do kilometro 110
da mcsnm linha a H{':.~ende Costn. c autoriza a
t·c:-:pcdiva em i~:,;ão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. lü.U7- VIAÇAO E OBHAS PUBLICAS- Decreto 1k 7 dP agm;to de 1923- Declara a caducidade do eontracto celebrado tom Nelson
O' Slmugkncssy, reprcsentatc de "Thc Western
Union Telcgraph Co", nos termos dos decretos
llR. 12.920, 13.073 (' 13.098, respectivamente,
de 13 de março, 19 uc junho e 10 de julho de
1918, para lançamento e exploração de dous
cabos snbmarilios ligando diversos pontos do
littoral do Brasil a uma das grandes Antilhas e
ú Republica do Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. lfl.ll8 - VIAÇÃO I~ OBRAS PUBLICAS- Deereto ,[e 7 de agosto de 1923 - Approva o projceto c o orçamento, na importancia de réis
28:756$197 (vinte c oito contos setecentos e
eincoenta c seis mil cento c noventa c sete réiR)
para augmento de desvios no pateo da estação
de Chavantes, ramal de Tibagy, da Estrada
de Ferro Sorocabana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l\. lü.l19 -- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De. ('.rdo de 7 de agosto de 1923 - Approva novos
estndos definitivos, na extensão de 131.735 h-ilometros, r os respectivos orçamentos, mu-1
importancius de 10.828:150$342, .,E 315-0-0
n Frs. 7.506.9i8,00, do trecho comprehcndiclo
entre os kilometros :30 c 180 do traçado antPt·iormrJün approvado para construcção do ramal de Bandeira de Mel1o a BrotaR, n:t Es11·:trh de Ferro Central da Bahia. . . . . . . . . . . . .
N W.l20 · · AGH.JCULTUH.A, INDUSTRIA E CO:l\IMEHCIO- Decreto de 11 de agosto de 1923
·--· Autoriztt o ministro da Agricultura, Industria c Commercio a conceder á. Companhia
llydro-Elcctriea de Adubos Chimicos e Alkalis
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os favores constantes do decreto n. 16.104, de
18 do julho de 1923 ....................... .
W.121- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM~
MERCIO- Decreto do 11 de agosto de 1923
-Concede [t sociedade anonyma Agencia Havas
autorizaçii~, para contimwr a funccionar na
Republica ................................ .
lü.l22- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO --Decreto de 11 de agosto de 192:)
- Dá novo regulamento ao Serviço do Algodão
Jfi.l:!3 -- .JUSTIÇ~\. E NEGOCIOS INTEIUOHES
- Decreto de 13 de agosto de 1923- Abre ao
Ministcrio ela Justiça e Negocias Interiores o
credito especial de 50:000$, para pagamento [J
Unh·crsid:::dc do Rio do Janeiro da subvenção
que, neste anno, lhe compete, para o fim de ser
fundado ~ mantido um instituto Francó-Bta~'ilf'iro de alta culturn seicntifica e littcrari::t ..
ll.i.12·1 - VIAÇÃO E OBRM) PUBLICAS- Decreto de H de ago:3to de 1923- Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito
especial de 3.275:000$, para despezas de construcção e melhoramentos na Estrada de Ferro
Central do Brasil ......................... .
lfi.l25 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de H de agosto de 1923- Abre ao Ministerio da Viação c Obras Publicas o credito
de 700:000$, para attender a despezas de melhoramentos da linha de Formiga a Patrocínio,
da Estrada de Ferro Oeste de Minas ........ .
lti.126 - Não foi publicado.
HU27 - MARINHA- Decreto de 18 de agosto
de 1923- Dá nova organização aos Arsenaes
de Marinha da Republica ................. .
16.128- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 20 de agosto de 1923
- Declara caduca a patente n. 10.041, concedida á Companhia Progresso Nacional e por
esta transferida a Vicente Corte:;c ...
16.129 - Não foi publicado.
lG.130- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 25 de agosto de 1923
- App10va as novas alterações feitas nos estatutos d:1 Sociedade Anonym~·- Moinho Flu!!l.neDse.................... .
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N. 16.131- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 25 de agosto de 1923
- Approva o regttlttrtlento para f!xecução dá
lei n. 4.540, de 6 de fevereiro de 1922, que autoriza o Governo, pelo Ministel'io da Agricultura, Industria e Commercio, a. auxiliar o desenvolvimento da cultura c da industria da
rnardioca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.132 -- RELAÇÕES EXTERIORES- Decréto
de 25 de agosto de 1923 - Promulga as resoluções contendo emendas aos arts. 4°, 6°, 12,
13, 15, 16 e 26 do Pacto da Liga das Nações,
a.doptadas nas scs:::ões de 3, 4 e 5 de outubzo
de 1921. ..................... , . . . . . . . . . . . . .
N. 16.133 ·-RELAÇÕES EXTERIORES- Deeteto
de 25 de agosto de 1923- Faz publico o deposito de zatificação, pela Republica de Guatemala, dos aétos postaes assignados en'l. Buenos
AireR em 1921.............................
N. 16.134 - FAZENDA~ Decreto de 27 dê agõsto
·de 1923- Approva o nugmento dó capitã! de
responsabilidade para a.s suas opetnçõês no
Brasil, de 750:000$ pará 1.500:000~, da. "AllianM Assurahce Compttny, Limlted," com séd&
etn Londres ............... , . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.135- FAZENDA- Decréto de 27 de ãgosto
de 1923 - Declara sern etiêitõ a, dt>creto numeto 15.998, de 4 de abril do cÔnénte ànno,
que desapropriou, pór utilidade publica, parté
dos terrer.os do sitio Bôaffava, de propried&de
de Abilio de Barros e Miguel PBlatino, eitMda
no kilometiO 11 o da Estrada de Fétro Sorocabana, Estado de S. Paulo. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.136 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 31 de agosto de 1923- Abre
ao Ministerio da Justiça. e Negoeios Interiote8
o c.redito especial de 274$400, para regula.tiiar
a escriptmação do Thesouro Na.ciona.l, nos
term.:>s do decreto legislativo n. 4.684, de 31 de
janeiro de 1923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.136 A - FAZENDA- Decreto de 31 dA ágo~to
de 1923- Abre pelo Ministerio da Fazenda o
credito de 144:900$, para pagamento de vencimentos a um superintendente e 20 encartegados
do ser viço de venda externa do sello adhesivo,
nesta Capital ..... o...•.............. o.....
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ACTUS

APPI<JN DICE
1\l. 1!iJH i - V!AÇÃO E OBR.At; PUBLICAS- Deereto de H de novembro de 1922 -Transfere
para a jurisdição do Ministl~rio da Agricultura,
lndustria c Commcrcio a torre c o pavilhão
anncxos ao Palacio das lndustrias da Expo:-oição Intcrnacinal do Centenario. . . . . . . . . • . •
N. l!J.822 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Dct•rcto de 14 de novembro de 1922 -~- Approva
a plauta dtt linha de transmissão de energia
clcctrica da Brazilian Hydro Elctric Company,
Limih:~cl, do logar denominado Ilha dos Pombos,
l!U rio Parahyba, município do Carmo, Estado
do Rio de .Janeiro, até Caseadum, no Districto
Fcclcral, c desapropria os terrenos c bcmfeilorias comprehcndidos na mesma planta......
'\. 1,-,.!100--AGRICULTUHA, INDUSTRIA E COMMERCIO c FAZENDA-- De ereto de 20 df•
dezembro de 1922 -- Approva o regulamento
que estabelece medidas tendente::; a cohibir as
as fraudes na colheita, bcnefieimncnto e cnfardamento do algodão....... . . . . . . . . . . . . . . . .
0J. I ti.009--AGRICULTURA, INDUSTIUA E CO.MMI~RCIO, FAZENDA, VIAÇÃO E OBRA~
PUBLICAS e RELAÇÜES EXTERIORESDecreto
11 de abril de Hl23 -- Crca o Conselho Superior do Commercio l' I ndustrin.. . . •
N . I ti.(l35 - GUERRA - Decreto de 1 I do maio de
1923- Approva as alterações no plano de tmiformes do Exercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. I 11.063 - GUERRA- Decreto de ü de junho de
192~- Approva e manda executar o regulamento do :::erviço do Er-;tado-1\faior das forças
11avaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0J. I ti.074 -·-- GUERRA- Decreto de 22 de junho de
Hl2:3 - Crea a medalha commcmorativa interalliada, ehamada Medalha da Vietoria . . . .
:'--!. I ti.OH9 -· HUERHA- Decreto de 1:~ de julh9 de
l92a -· Dá novo regulamento ao Cou:::clho do
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1923
DECRETO N. :15.!)13 -DE i DE JANEIRO DE :1923
Declm·a em estado de sitio, até 30 de abril deste anno, o ten·i-

torio do Dist1·ícto Fecleral e o do Estado elo Rio de Janeiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que permanecem muitas das causas determimmtcs do estaLiu de sitio decretado pelo Congresso Nacional
at (\ :1 l ue dezembro findo e a necessidade de manter as medidas c providencias delle decorrentes, usando da attribuição
constante do art.. -iH, n. 15, da Constituição da Republica, resoln•:
Artigo uni co. Fica declarado desde já o estado de sitio,
attí :30 de abril deste anuo, em todo o territorio do Districto
l'cderal e no do Estado do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro, 1 de janeiro de 1923, 102• da Indepeudcncia e 35" da ltepublica.
AllTIIUll DA SILVA BERNARDES.
I oão Luiz Alves.;

DECRETO N. 15.914- DE 3 DE JANEIRO DE 1923
.lbre ao .Ministerio da Viação e Obras Publicas o c1•edito es~
peciat de 97:650$270, pam occorrer ao pagamento de gratificações dr.vidas aos t'lll111'C(Jaclos da Adminish·ação dos
f:orrl'io.~

do Marm1híio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizacão constante do decreto legislativo numero 4. 628, desta data, resolvo abrir ao Ministerio da :Via..
I.rci de 1923- Voi. li

l

---------------------~-
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ção e Ob~as Puhlicas o crr~dito cspnrial de !J7 :ü:Jt'$210, para
ocrorrer ao pagamento de gTal i ficw:ões devidas aos p,mpregados da Administração dos Correios do Maranhão, relativas
ao período de 19 de agoslo a 31 de dezembro de 1914, e aos
exercícios de 1915, 1\117, Hl18 c 1919, em virtude do dispositivo contido no art. ·'13 da lei do orçamento do exercício de
J912.

Rio de Janeiro, 3 de ,janeiro de 1923, 102• da Inc!PI1endencia c 35" da Hepublica.

AnTnun

DA SrLVA

BEnNAnDES.

Francisco Sá.

DECHETO N. l:i.DJ;,

--DE:;

m: .J.I~E!i:ll

llE

l!l.!:l

:1utoriza o Estado dr~ Jlinas Gcraes a c:cecutar, nn llr?de rf,c
Viação Sul-Jfineira, r1ue lhe está arrendada, o 1'·?(flllmnrmt.:
dos transportrs e do tclcgrapho approrado pelo decreto
n. 10.204, de 30 d1? ob1·il de 1913, com as nwdi{icaçr)r•s rpu:
ora bai:ram

O Prc~idPnte da llnrmhlica dos Estados Unidos do Brasil,
atf c11dendo ao que requereu o Estado de Minas Gentes, arrcn-datario da Rêrle de Via~'ão Sul-Mineira, conforme o contracto
celebrado nos termos •lo dcereto n. 15.406, de 22 de março do
1!12~. o tendo em vista as informaçõr~s prestadas pela IttSJWdoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Fica o Estado de Minas Gcraes, arrendatario
da Ri'lde de Viação Sul-Mineira, autorizado a ex•)cutar, na
mesma Rôde, o regulamento dos transportes e do telcgt•apho,
apprnvado pelo iecreto n. 10.204, de 30 de abril de 19 J 3. P a
c!la applicado pelo § 1• da clausula VIU do contracto a que SI'
refere o rlecreto n. 15.406, de 22 de março de 1922, eum a~
modificações que ora b:lixam. visadas pelo inspector fprferal
das Estradas o rubricadas pelo direefor geral de E:qH'diPnt;;
da Secretaria de Estado da Viação c Obras Publicas, ficando,
assim, o referido regulament.o em harmonia com as novas
bases de tarifas, como está previsto no § 2" da citada elatJsula VIII.
Hio dJ .Janeiro, 3 dJ janeiro de 1!1.23. Hf2• da
d.,ncia e 35" da Republira.
·

Awrnun

IndPfL'n-

DA SILVA BEnNAnnEf\.

Franciseo 51fí.

ACTOS DO PODER EXECÚTI"V()

Modificações d!l regulamento dos transportes e do teletrapho
a que se refere o decreto n. !5.915, desta data

Substituam-se os artigos indicados pelos seguintes.
Paragrapho unico, art. 31 - Nenhum despacho, porém,
dcn~rá pagar menos de 500 réis de frete.
Art. 36 -- Em caso de perda ou damno de um ou mais
volumes de bagagens, a responsabilidade da estrada será regulada pelo decreto n. 2.681, de 7 de dezembro de 1912.
Art. 41 - Para o calculo do frete será tomado o numeri)
cxaeto de kilogrammas, contando-se qualquer fracção como
nm kilograruma · nenhum despacho, porém, deverá pagar nEnos
do 500 réis de frete.
Art. H -- Os volmnotl de encommendas, aves e outros das
tabellas 10 e 1O A serão postos á disposição dos destinatarios,
11a esta<;.ão de destino, 1;1 minutos depois da chegada do trem
t!IW os cundnztt·.
§ zo -- :\ P~trada não se responsabiliza pelos riscos ql1t)
occot'rerem aos volumes das tabellas 2 e 2 A, provenientes da
natureza dos grneros contidos nos mesmos, nem pela fuga ou
rnorle de aves e animae~ das tabellas 10 e 10 A, podendo em
qualcrucr temi)o vende1· os mesmos animaes ou volumes de
fal'il deterioração e lançar fóra os que se deteriorarem, depois
de decorrido o prazo de estadia livre.
Art. 4G - Em caso de perda ou damno de um ou mais
volnmes de encomrnenda, a responsabilidade da estrada S!~rá
regulada pelo decreto n. ~. 681, de 7 de dezembro de 1912.
Art. 58, § 1o - Os animaes soltos não poderão set•
transportados, excepto quando em grande quatidade e em
trens de mercadorias,
§ 4<> - Os animaes e aves comprehendidos nas Iettras b, c.
r d, quando em gaiola~. jacás ou engradados, pagarão frete
pelas tabellas 10 e 10 A.
Art. 60- § to- Os animaes das tabellas 10 B, 10 C, H e
11 A serão taxados pelo numero exacto de cabeças, a menos
que o remettente, por sua conveniencia, prefira transportal-os
em vagão especial, caso em que o frete será cobrado segundo.
a lota<;ão do vagão.
.
§ 4° -·- As aves e r,., ammaes das tabellas 10, 10 A, 10 B,
10 C, 11 e H A poderão ser transportados em trens de passageiros, quando em pequena quantidade e destinados ás estações extremas: e, em trens de mercadorias, não demorados,
quando em grande quantidade ou destinadoai ás estações intermediarias (art IH, paragrapho unico).
Art. 63 -- Os pequenos animaes das labellas 10, 10 A.
10 B e 1Q C, quando apresentados a despacho por trens de
passageiros sem o aviso antecipado de 24 horas, conforme dispõe c art.. 58. § 3°, serão transportados no trem o.ue estiver:
a partir si a lof.ação do carro apropriado não se achar complda; no caso contrario. serão transportados no trem de carg·as on de passag-Piros, immediato.
Art. ui - Paragrapho unico -·- O frete mínimo de um:
dr~~par·hn srr:í de fíOO réis para as tabellas 10 e 10 A; de i$
1•.1:·n as tabella~ J o B o 1 O C~ e de 2$ par'l as tabellas U
c ! ' _\.

.\LTU:j lJIJ l'UilEit

E:\ 1-.t.Vt'l\ !I

Art. G;J -

U,.; pequenos cães, dl' cstima<;ão, gcrahncnlc
qt;anJo llcnlro dn uma eesla, l'úlll p·~.'it"l
não Pxccdentr a quatro ldlogramlllas, poúf'rão ser despaehados pela tallnlla to, pam seguirem com o proprin dono, desdo
que os drmai,; \ iajanL!,; do mesmo t:atTO nao recla!llt!lll.
1\rt. 87 - O frete mínimo de um desp~cho de mercaúoJ'ias da,, tabellas :J a U A é de 1$000.
Ar L. !J7 - Ao transporte de vehiculos dP qualquer cspct·il', at!llado.~. dl'carmados ou l'rteai:wtado:-:, applicant-f'r.' a~
{abella~ 7, 15, IG n 17.
~ I'' A talwlla 7 comprehc!lde os Yellieulos desarmados,
uu ~Pcaixotados. considerando-se rornn dr.•t;annados unieanwllle IIS l'<l!TOS, l':ll']'{l{;:ls (' I ilhury IJIH! I ÍH'I'Cill 3S roda;; fúra u·,,;
dr.•Jwminados dr1

{_ 1

~:aliiu,

1XItS.

Art. 101 § Jv - O frl'lc mínimo será nas Lahc!las
1 '2 e I;;, de 'ÍÕ<\ROO por Yagão eom lnin1;iío atr~ JO tonnladas: tle
!l~(ifiO por yagão rum lola1;ão ai ú 20 t.otwlada8, n de 11$100 Jllll'
\ a~::lo tom Ioi açiio superiür u ;?.O tcuela:da'l .
~ .'!" -- Us dl'~puciJ()s inferiurrs a urna londarla ou a \!111
IJJ••It·o 1 11hico ~o·:io ta:-;:adns pela labella 7.
,\ri.. !O:! ~ J•• O frcle mínimo ser(l de 3$600 por
'a.c:iin rnm Jofa~ão alr.; 'lO toneladas; tlr 7$:Wo por vagão com
J,l;u·:ir·· alr.; ::.'fJ !rl!IC'ladas, 0 de 10$800 por Yagão com lotar;ão
:··ltp•·ri"r a '!O toneladas.
~ :;" -- ()s despaehus das lahcllas J.í A e H B infr.•rior•·.; :r 11111:1. lnnelada 1111 a dou~. mc!t·os r.~uhkn;:; ccrf'w f.tt\adr.1-;
)"·la !allclla ·;.
\!'I . t :n -- Suppt·üna-se o § .2·'.
,\t'I'J'r·.;t'r'lli.l'-~·· ond,) convil'l' o sf'gllilll.t•. nrligo:
,\,·1.
O JIL'<!Zõ' :,._ara a enLI'Pga de m:·rcadorias no ponln
dr.• ti r -;I :no dt•\ r.• S('l' 110 maximo Jc i ::i dias, quando transporin11'1-; 1'111 ll'l'llS ti" JH'q:H~na Yf'lo·eidade (mi'.:lns I' dn rargaB) I' dt·
:I' I" di::s quando r.•m lrcn ..; dr! grand,• yl'fol:idadt• (rxp1·r·~:.;w;).
!i I" -- o prazo sl'r:Í eonl.ad1J ,Ja dala ,lo eonlH'I'inH·nlo
,. "dia da r.•nll·r'g;l ,.;,•l'(t rlrl'!al'atin no .r'onhr·•·iml'nlo do d,•,;.p:\l'llll.
'"'111!11 para. o calculo :l:• dia de r.•ilit·r.•g·a
des('l'lllwclo.' P:·' .fi·•·'
'ltito 11fc•i;.:, tJIII' eon~larft•J r.ir.• unt cpn~rll'll Ol'g:1niz:11lo p1·h ,•;!r·:!'h
,. afl';~at!o nas Pslar.:õcs, em log·ar acr.rssi\·f'! ao publico.

s ::.'."

Para o:3 despachos rm l.raf:'go Hml uo,

con~.it!l'l';ll'

.,. -l1a eomo ponto do dcsf.ino a. estação de contacto.
lnspnclol'ia. Fr•d,~ral das Esl.rada''. Vislo. Elll I\ fi,. fi,• ··
;~r·qllii'IJ de Hl:!'?. ·-- Prlo inspcelor, .l!i]JÍO Itosnurn, l'l!l'l't• dn
~:riJiJlcll'.

!JiJ·rocf.oria (:m·al de Expedicnf.,•, Pm :1 de ,janeiro dr.: t!J:.':: .
. .. r:"·''"ro 1l. da Sih'r'ÍJ·o, director gPral.

DECRETO;\, 15.Dlll

--DE

:J

DI·: J.\l>EII\0 DE

1\J?:.l

JpJII'Ot'a o ]Jroiccto r or(,'ll1Jtento, 1w lmpm·lancin de H :GOI$101
(quntm·::c contos seiscentos e um mil setecentos e 1/.1/1.
í't'is). para a crmstrncr;iio de um rlr:sl'io (((/rlirimwf no J!tl'''n drr estru;río ,.Santo flnastacio", 1'1111/ITl rle 7'iiNrrJrl, li"
I.'slJ'UI!a dt! Fr!!'l'O Sol'ocabww.
:1

O l'rc:-;iden{c da Repul!]i(':t rins E:sf:!,lns tinidos do H1·a,;i!,
i í t'l!dcudu nn qu·.' l'I''!Ul'l't'll a E~ Irada de F~~l'J'IJ :.'urocalJ:wa

ACTOS UO POIJEI\ EXECUTiVO

e de accôrdo com as informações prestadas pela Inspectoria
Federal das Estradas, decreta:
A ri. 1. o Para a construcção de um desvio addicional no
rnüt>o da estação "Santo Anastacio", do ramal .fedo~a.l de Tihagy, da Estrada de l!'erro Sorocabana, ficam approvados o
]Jro,ieclo e respectiyo orçamento, na importancia de 14:601$701
(qnalnrze contos l'!t)iscentos e um mil scteccnfos c um réis),
os qnaNl com Pslr> haixa111, rnhricados ]1elo <lireef.or geral de
.KxpPdil'nle da ~P('I'Piat·ia dP I•:~lado da Yiacfio P Olwas Puldit·as.
"\1·1. 2.° Fica anlnrizarla a inscripção, na conta de capital
do l'f'l't•t•irlo ramal, dPpois dl' t'Pita a apuracão, de accôrdo com
o rlisposlo no t'Pg-nlallwnln dP lnmada rfp contas. tia d~>spe:r.a
IJllP, ai é ao maxinto tio tll'çanuml o ora approvado, fút· effet'lllada com a consl rucciio de que se trata.
Ar I. 3. o Para a crmelusão dos rr>sprct ivos scrvifjOS fica
mareado o praw dP li (snis) mcws, contados da data da nofifiear;.fio á rcquPt'cnl 1', dPst.e decreto.
Rio do .Tãneiro, 3 de janeiro de 1923, 102° da Indt•pcndcncia c 35" da Hepublica.
.\ltTHUR DA SILVA BERNARDES,

Frnhr.isco Sd.
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1923

a Cmnpanlria. JJnens tle Santos a atlqttiril• e inslallar
uma bomba destinada ao serviço dos tanques de uleo, no
porto de Santos. e approva os respectivos projecto e orçamento, na impm·tancia de 79:448$093 (setenta e nove
contos quatrocento.y c IJ!Ul1'cnta e oito mil e noventa e

,\1rl m·i:.a

{/'P,Y 1'éÍS)

O PrcRidPnl.e da Jlcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
at.t.endendo ao que requereu a Companhia Docas de Santos, na
conformidade do disposto no decreto n. 7 .578, de 4 de outubro de 1909, c tendo em vista as informações da Inspcctm·ia Fedr>ral de Portos, Rios e Canaes, decreta:
Arf.igo unico. Fica autorizada a Companhia Docas de
Ranfos a adquirir e installar uma bomba destinada ao servieo dos tanques de olco, no porto de Santos, de accôrdo com
o {Jrojecto e respectivo orçamento, na importancia de réis
7!l :448$093 (setenta e nove contos quatrocentos c quarenta
c oilo mil c noventa c trcs rMs), os quaes ficam approvados
c com este baixam J•ubricados pelo director geral de Expedien1 e da Serrei a ria de Estado dos Ncgocios da Viar,:ão c Obras
PuiJI i cus.
Paragrapho unico. As despezas que, de accôrdo e até o
maximo do orc_:amcnto ora apvrovado, forem effectivamentc
real izaclas com a acquisição e installação da mencionada
homha, que sm·:'t a sPg-unda a ser installada para o mesmo
fim no po!'fo rfp f'anto;;, rlPYPr·fin ser levadas :í. conta de ea-

6
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pif.al da referida Companhia, depois de devidamente comprovadas pela mesma e acceitos pelo Governo.
Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1923, 10?." da Independcncia e 35" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 15.918-

DE

3

DF. JANEIRO DE

1923

Autoriza a Companhia Docas de Santos a installar 22
(lrupos sanito1'ios na zona do câes do porto de Santos
e approva os respectivos projecto e orçamento, na importancia total de 22.1:525$828 (rla;:;entns e vinte e cinco
contos quinhentos c vinte e dnr'o mil oitocentos e vinte
,. oito réis)
O Presidente da ficpublica dos Estados Unidos rlo Brasil,
afJ(·rHiendo ao que requereu a Companhia Docas de Santos,
nos I ''rmos elo decreto n. 7. 578, ele 4 de outubro de 1909, c
lenrlo em vista as informações prestadas pela Inspecl.oria Fet!<'r:tl de Portos, llios e Canaes, decreta:
Artigo unico. A Companhia Docas de Santos fica aulorizarla a inslallar vinte e dous (22) grupos sanilarios na
zuna do cács do porto de Santos, de accôrdo com o projceto
e 1·nspcctiYo orç.amento, na importancia total de 225 :525$828
(duzentos c vinte e cineo contos quinhentos e vinte c cinco
mi I "itocenf os c vinte c oito réis), que ficam approYados c
com t•sf.c baixam rubricados pelo directot· geral de Expedit•rtln da Secretaria de Estado dos Negocias da Viação c Ohras
J 'ui dicas.
Paragrapho uni co. As despezas que, até o maximo do
01'\::unt~nto ora approvado, forem effectivamcnte
realizadas
com a mencionada installaçao, seriio Irwadas á conta de capital daquella Companhia, depois ele comprovadas pela mesma e acccitas pelo Governo, de aceôrdo com a clausula IV do
d<'l'l'elo n. 7 .578, de 4 de outubro de 1909.
Rio de .Janeiro, 3 de janeiro de 1923, 102° da JnrlrpcnllPTH.' ia e 35" da flepUbJiCa.
AnTuun DA SILVA BERNAnDE8.

F1·ancisco Sá.

,\GTOR DO
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JANEIRO

DE 1923

no município de Tibagy, Estado do Paraná, um nuclect
colonial com a denominação de "Candido Abreu"

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto no art. 271 do regulamento annexo
ao decreto n. 9.931, de 3 de novembro de 1911, decreta:
Artigo uni co. Fica creado no município de Tibagy, Estado
do Paraná, um nucleo colonial com a denominac~o "Candido
Abreu", para localização de immigrantes; revogadas as dispo:;;iç:õcs em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de janeiro de 1923, 102° da Independencia c 35° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 15.920 -DE 10 DE

JANEIRO

DE 1923

Fixa o quadro do Cm·po de Commissarios da Armada
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
ali cndcndo a que pela tabella referente ao Corpo de Commissarios da Armada, na verba II do art. 29 da lei n. 4.632,
de 6 do concntc, foi augmentado o quadro do referido Corpo,
t\eercla:
Art. i. o O Corpo de Commissarios da Armada serâ constitui do do seguinte modo:
Um contra-almirante;
Dons capitães de mar c guerra;
Cinco capitães de fragata;
Doze capitães de corveta;
Vinte c cinco capitães-tenentes;
Trinta primeiros tenentes;
Trinta segundos tenentes;
Dez aspirantes a commissarios.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario. •
Rio de .Janeiro, 10 de janeiro de 1923, 102° da Independcncia e 35° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Faria de Alencar.

AC'I'OS

no

DECRETO N. 15.921

PODEI\ EXECP1'!YO

-DE

10

DE JANEIRO DE

1923

Approva a nova tabella dos vencimentos annuaes dos empregados ela
Caixa Economica e Monte de Soccorro do Estado da Bahia
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Usando da faculdade que lhe confere o art. 60, do regulamento
lmixado com o decreto n. 11.820, de 13 de dezembro de 1915.
Resolve approvar a seguinte tabella dos vencimentos annuaes
dos empregados da Caixa Economica e Monte de Soccorro do F.s~
tado da Bahia, proposta pelo Conselho Administrativo:

I

..."'o
lU

Classes

E
::I

z

1!Gerente ................
1 Contador ...............

l!

5 ,Primeiros escripturarios
6 ;Segundos ditos .........
6 Terceiros ditos .•.......
4 Collaboradores .•.......
1 Thesoureiro (com mais
1:200$ para quebras).
3 Fieis ...................
2 Peritos avaliadores .....
1 Archivista ..............
1 Porteiro •.•••..•.•....•
3 Continuas ......... ,, ...

Vencimento annual
Ordenado

Despeza

I

am~ual

Gratificação!

6:800$000
5:000$000
3:600$000
3:000$000
2:666$666
1:600$000

3:400$000
2:500$000
1:800$000
1:500$000
1:333$333
800$000

10:200$000
7:500$000
27:000$000
27:000$000
24:000$000
9:600$000

5:000$000
3:000$000
3:465$666
2:400$000
3:000$000
1:600$000

2:500$000
1:500$000
1:733$334
1:200$000
1:500$0.00
800$000

8:700$000
13:500$900
10:400$000
3:600$000
4:500$000
7:200$000
153:200$000

Rio de janeiro, 10 de janeiro de 1923, 102" da lndependencia
c 35" da Republica.
.1\RTHUR DA SILVA BERNARDES,

R. A. Sampaio Vida(.
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DECRE'l'O N, 1:J.fl'?2-

DE

10

DE JANEIRO DE

1923

D!!cJ•rta a intervcnr:cio do Governo Federal no Estado do Rlo
de Janei1•o
O

Pre~idrnlc ria

Republica dos Estados Unidos do Brasil:
que o Estado elo Rio de Janeiro conta
ncLualmentP lfpns goYernos, cada qual se julgando legitimamente in vestido das Juucçül'~ qne diZPm rl'Spl'ito á admiu i sI t·acãn do l~slado;
Considerando qnr, dcvidamrmte informado dr~sa situa.;ão,
o Poder Exncutivo da União dirigiu, em data de 23 de de7.Pillhro de 19'?:?, ao Congresso Nacional uma mensagem pam
lf"" resoiYessll a respeito;
Considerando qnc, a dPspeilo de ter ~ido o caso affecto
ao Congresso Nacional, um dos supposh1s presidentes do Estad-o do Rio pediu <' nhtevn do /::O:.npremo Tribunal, por .seis
Y·olos contra einco. uma ordnm d·e habeas-corpus para « IÍ\'1'·'
de qual•quer conslr::mgiment.o tornar po"se e exercer as func,:üe'l inherentes » ao cargo de presidente;
Considerando que o Poder Executivo fc<}eral, em obediPncia (t dl'risfío ,i11rlici'al, ::af.isfez a mquisi'ção da força
f,•,deral prrcisa para empossar o impetrante, garantindo-lho
o Pxnrcieio elo cargo, tPndo r::ido o habcas-co1'JJUS cumprido,
Cllnl'oJ·tnn ennttnunicrH:iío ol'l'it•ial do jniz fNIPJ'al da secção do
Hio d1\ .JanPiro:
Consir!Pt'UJHio, por· outro lado, que o outro prcsid.ente
lalllhem se Pmpn.~so:t "" rl'.'>[l.•rtivo cargo perante a assrmhlé:J.
q IH' o rcconhecrra;
Considerando que dessa t:ituação, fazendo ambos os cidadãos nomP~ÇÜP., ri C\ autoridades policiaes e outras, tem re«nlt.ado um Pslarlo permanente do desordem naqurlla unidade
1!:1 F'e•dcra!;'ão, havrndn dPJlOSiçüe>; fie autoridades municipars
r. PxallaçüP~ particl:lrias quo augmontam a todo instante, e
fJill'. altlm rir porem em pJrigo a sociedade, estão repereul inrln na rsphrra di:t União, numerosos do cujos collectores,
ap•ntrs do Correio e onl J'as au toridados reclamam instantenwnln provirlrncias rln c:overno l<'cderal para :;;rrrm ,garan1idos nn rxrrcicio rir f'l!US fnncções;
Considerando qu9 esse esf.ado de dc·sordem culminou na
nttitmlr dP insuhmissão 'ria F'm~ça Policial rlo Estado, que
f'l' rccwm olwrlf'r.rr a •qna!•fjnor do~ prrsidcntcs, C!Jlll não
a podem nlilizat· par~ rcsta.l)('lecimento o manutoncão da ortlcm nubliea:
Considtn·a,nirlo que o Poder Executivo Federal', quando
dir•igiu as JJwnsagrns de ~3 e 30 de dez.cmbro de 1922 ad
Cn11grllsso Nncional. esf:tYa dcante de uma detnrpa,ção da fórma repulllicana fodcrativa (a,rt. ü• n. 2 da Constituição) e
nesses caso:. tem-se cntrndido que a inf.ervrnção federal se
opPra nos Estados por delibrra,ção do Poder Legislativo;
Con.sider:m:do. TJOJ'<\m, qne () Congresso Nacional lnão
twude tmlar da. sil.tiação do Estado do Rio;
Considf'I·ando m1r ~~ ahsunlo suppôP que não sofft'CI excPp('õcs a jllrism·urlencia qui' icm consa~rndo o vrindpio de
fl"'' nos ('.rt~n' cl•' rlPf•wnHtrfin 1111 suhvcrsão dfl. fôrma republiCon~idrnmdo

to
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eana fodr.rativa é ao Congresso Nacional que cabe re!JOlver,
pot·cttmnto tal interpretação levaria a deixar a dif.a fôrma
'iolada, nos seus fundamentos constif.u~irmaes, quando o Con~TI'RSO não cstive!'lse reunido;
Considerallllo, por isso, quo mula impede o Poder Executivo Foderal de intt>I'Vir em qualquer Estado da União Rara
gnraJltir-lhc a fórma republicana de governo, até que o C.IDngrosso resolva definitivamente a respllitO;
Considerando que isso mesmo já fni decidido JICio Supremo Trihunnl .FP!IPr·nl, no aerór11ão de t de abril dn 1914:
oor·cleva. nota.r !JLle si ao Congresso compeLe primariamente a
intervenção no ca~o do art. G•, § 2", cmergencias. 1:omttulo.
t>od.em sul'{fil' que jnsti{icnm. como no ca.~o de nece~~sidn<le de
immcdiata declar:v;ão dn guerra ou de estado de sitio. a acção
isolada t.lo l'~xccutiYo. nindn, que Ruhordinado á deliberação do
Congr·csso na sua primeira reunião», e no accórditJ de 23 de
IIHlÍ•l dn m:->smn armo. ncceitando a doutrin3 de João Barbalho: "pnfrPf.anlo. si a {'ompetnncia. para a mterVf.mção ó prinmrianteniP do Pndct· J,Pgh;lntivo, que ,~ o poder polit.ico por
e>xTc·ll!•ncin. nPm por is'lo ficarão sem nr,ção o~ dons podeh·;;. . . o li:.1:r'ntli1m t1wá rncsmo n iniciativa de inteMJençdo
(.mTH>I·tlinmla. rís r/('libcmt,;ó('S do ConrJr~~s.w) si f.tt't]f.mte for

i11ffJI'llir }JI'fo tJct'i{Jn da m'liem pttbl-fca c
" immrdiato em]weoo da {orça firmada»;

tornar-se necf:,unrio

Considcwando, por outr\l Indo, que o n. 3 do proprio arf.igo (i" da ConS'Iituição confnrP ao Governo Federal a. attr.ilmição de intervir nos Esta,dos da União cpara restabplecer a
oJ·d••m c a tranqtJil!id-arlr dos J~stndos, á rc>quisição do~ respe1'1 h os govcrnos»;
Considerando <ItW a incxistcn0in lic gO\,erno no F..stado
do fito, pois em tanto imporf.a não haver alli nenhum Jegif.irnn. f.orna. impossível que a intf'J'VPn('ão ~e realizo ~~ requ isif:'fto do reRpedivo governo»;
Considc"ando, porém, que si essa requisicão não s~> póde
dar por inex!sf,cn!1ia do ~ovm·no Joc~l. á tTnião cabe comfnrlo o r!PVf'r df' rcstabclPcrr a ordPm altPr:Hia no dito E!!ll.:!rlo:

f:mrsiflerando qne a cit;:trln disrosic;oão -constitucional,
uFando ria r·csf.ricclio «á rrr:ruisi~ão rlos rc;;pect.ivns governos-.,
c;uiz impf'dir a ncclio espontanrn da Uniiit) sobre os governos
f'.~l:!rlnaN'~ T'Pinlfarmenf.e Mganízados:
r:onsickrànrlo, porém. flUe não hn, act.nalmen~e nenthum
~oH·mo reA"ularmente organizado no Estado do R.io, e a desor4l•·m (\ a nnarchin crcsccm do instante a inRf.ant.e no seu f.flrrilorio. cl>cgando a aml'll('ar t)S proprios funceionarios da
t;nifín;

Consitlerando qui! o

e~tarto

dP. dul.l.lidarle do

gnverno~

estã

prnrln:dndo Pssa 1lcsnrrlnm em todos os mnnieipios do F.stado
tln flin, smn rnw qunlffUPr fios rrO'I.cnsos prf'!lil'fl'nf.P!'I nn!'lsa
fa?~'r' Yn I f' r a r; na :mf.orirl:ulo. o Que exi~e a are fio da União
r:lf':J ('llJl,Of'~~tlil' a P:J?. f' a f.riJTli'J\lil!ÍfJ:tdO pllh}iras:
Con!'irlf'rnnrlo qup n. rropria ,iurisprmlPnria rlo Snprnmo
Trihunnl ff'rn rPronhecirJo !'YllP a inf.ervf'n-rão ó nm neto noJif i!'n rl:l !'nmpf'l.enl'in rlo~ Pnfff'r!"fl T,l'f!i~lnflvo ~ F.~f'I'Uf.ivo
'·"'''"· ,,,., f" rfp :Jhril rlr 1!H-'!; 1.G rlc maio t!e 1!)1!!: to 1le abril
dP f!)J~) ~

nPr-:olvf' inff'rvir. na Uirma tio nrf.. fi'" n. ~. Mmbinado
rom n n. ? rlo mf'smo arfig-o rl?- Consf.it.uff:iio rfn- ll~ptthlir,n, no
Jo~>'lntlo rln nin !'lo .T:mPirn. nomf'nnrfo inferycnfnr
pnr p:trto
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dCl Governo da União o >Dr. Aurelino de Arauio Leal, o qual
assumirá o governo do Estado e o exercerá nos termos da!!
Instrucções que lhe serão expedidas por decreto do .Poder
Executivo.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1923, 102° da 111dependencia e 35• da Repubhca.
AJ\THUft DA SILVA BERNAJ\DBfl.

Jo6.o Luiz Alve.r.

DECRETO N. 15.923 -

DE

10

DE JANEYRO DE

1923

Rrped11 instnwções ao interventor no Est'ldo do Rio de
Janeiro
O Presidente da Rcpnblica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o decreto n. 15.922, desta data, rE'solve approvar as instrucções que se seguem, assignadas pelo Ministro de Estado da Justiça c Negocias Interiores, pelas quaes
se regulará o interventor federal no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do decreto acima referido.
Rio ·de Janeiro, 10 de janeiro de 1923, 102° da Indepímdencia e 35° da Rcpublica.
ARTHtffi DA SILVA BERNAHDES.

-

João Luiz .4lves.

JNS'PRVC(:ÕES NOS TERMOS DO DECRETO ACIMA :

Art. 1.• O interventor assumirá o governo do E!ltado do
Rio de .Janeiro, nomeando os seus auxiliar,~s de Governo de
occôrdo com as leis do Estado, para o que escolherá pessoa<J
estranhas ao~ partidos em lucta.
Art. 2." Nos termos do art. 63 da Constituiç5o Federal,
o governo e administração do Estado serão regulados pelas
leis do mesmo Rstado.
Paragrapho nnico. Quando as ditas leis forem omissas,
o interventor fcr.lcral, por meio do decreto sou, proverá a
rrspcito, expedindo os ne•cessarios regulamentos e illlstrucções.
Art. 3." Fioa entendido que o interventor applicarâ sómente as leiR do Estado sanccionadas ou promu/lg2-das a.M
1921, inclusive, em consoquencia •d!a dualidade de assembléias
locaes.
Panrugra:pho uni.co. 'No e"Xiercicio de 1923 será posto em
vigor o orçamento de 1921, na parte relativa á receita e á
despeza, observando-se os contractos realizados, não sendo,
porém, utilizadas :as di·~posiç.ões do earacter e:rlraord:nario
e t!'ansitorio. ontre as qua.es não se contarão as referentes á
rProifa cxtraordinaria. ·que contimmrá a sei' arreca.iada.

AUTOS JlO PODE!l EXEUUTn·o

Art. 1\.0 O interventor substituirá em tudo o Governo
JHll'lllal do Estado, ~)odrndo:
N. 1, prcrnchrr-, nos lermo~ das 1ri~ lora!'s, os cargos
q11r~ yag-arem;
N. ::. arw~ktr, ~i nfio 1liP mrrrcrrr111 ronfiança, quac~rrucr
JII!JC'ri•marios tln Eslr~dn ·dos rP.~pr'CtiYos cargos, drlP.rmill:tndo IJIW o;Jil·ns o~ 'li h~ I ifll:t<lll, podrnrlo. p::tra i~~:o. lllUS rm
:tillllll..; os raf':.n.' Pm ennlnJis-iio, rf'rOI'I'f't' a JW.'soas e:( :·wrrlJ:;s
:1" 1'11 11 r· c inna1 ismn lor·a:1:
'i. :1, ;:ulnpl~tr l>'"'·itlr~nr~ir,~ r~::(>l'C: 0 :l'l 1:0 tor:1n!r á :JJ'l'l'\';1.d:!I':Ífl

rl;~,...:

':\.

l'r'llll:l~..:

do

E.-d·i~dll:

'r. })J'OI('r iH •.IPC:[l"Z:I:l puhlir;,~.• ~,. :v·,•.ür<ln ennt o

til'-

p,;f.:t dua 1:
N. S. o•xr•J'I'I'J' supt•r•ma insprecãn, pm· inlf'rrnmlio do ri!P.fo
dr· Policia qr11• llflllll':\1', srolli'P a SPf.Wl'BJH:a publica do Esl.ado,
rlr·JrJill inrlro ,. JHIJJH'anrl" IÍ\TI'llH'Ilff' as anlol'irlarks pnlieiaes;
!\'. <i, Jlllll!l':tl' liYJ'I'IIH'llil' l'll\ cnmlllissãn rommanrianln
para a Fn!'(,'a l'oliciat dr1 lf;;lado o oulro,; quansquce ofl'i1:i:ws
:tll\ili:ll·,.~. d••niJ'I' a nl'l'ieialidarl•~ rio ExPJ'r~iln;
l'\. 7. 111 i1izaJ' a rlila fol'r:a no Sf't·vicn p•llieial rlo E!'lado 011
d··~:II'Jll:ll-a. si assim PJJ!PJHIP!' TH'CI'ssario;
:'\. H. nf ilizar, no sr·n·if;o dn Sf'guranr;a gnral. a força frrl1·1·rll li•· florra ,. llt:Jl' qnP f•lr posta ú sua ctisposiçfw ou requisilal-a ''111 111ainJ' llllHII'J'O P nff'ir·if'ncia ao <:ovrt'TJO Ferll'ral;
:'\. ~~- adopfa1· as nwdirias nr•ePssarias para a gai·antia dP
fndo3 0' dirt~ifus iJHliYidtHl.üS.
\ri. S." O iniPJ'\'I'llfor cumprir:í. nufJ•as inslruc~Õf's lfl!P.
,,.,J!JaiiJ a se1· Pxp••dirlas pela mnsrna fórma drslas .
.\1·1. <i." :'-'i'J':io garantidos fmlos os funcc.ionarios Yila1j I~ i IIS •
.\ri. 7." Logo quf' assumit• o exercirio do Sf'll cargo o inIr·'·'''"''"' i'Prlf'ral far:i ha1anc.Pat· o Thf';wuJ·o rio Esfad(J.
\ri. H." O inff'J'I'Pilfol' niío porlPr:í rl'a1izat· ronfracfos T\1'11\
:!''~llllil· r>ll!'if!·:H;ÕPS (JI](' I'XI'f'rl:tlll O f.PJJ1fl0 ria ÍllfPI'\'Cil(:fíll .
.\ri. !1." O in!c•J·n·nlo!' go,:ar:í. (],. franquia postal e lr1c/.'1':1fJ!Ii,·:t .
•\1'1. lO. ,\o fPnninar a iniPt'\'Cnçãn, n infrrYcnlnr fr•r!Pral
:IJII'J;'f'lliar:i ao P!'esidenle rla nr·pu!Jlica, POT' infel'l!ll'rlio do
lllini,;IJ'" da .Tust ir'a. lllll l'l'lalrll'in ci!'CillllSI;:nw.iado rl11s aclp~
da inlc•nençofio. ·
I: i" de Janeiro, 10 de janeiro rlo 10'?3. -· ,/{)(ío T,ui: All'cs.
!.' :• 1'li' I' !11

IWf:HFTO

f''"'' .. ,,,. ,;
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Dl~ .T.\NEIIlO DE

.10':'::1

f'uiii1Jnnhil• Com.missal'irt l'uulislo. nlllol'i:or:iin 1lili·rr
f'u nrcinnal'

o 1'1·•·~irlr•nlr da 1\••pnlllica rlos Esladns Unidos dn Brasil.
:tiii·Jidr·nd" "" rptP J'o'qlll'l'i'll 1\fauril io Pnrln. 11:1 qualilladr~ r]p
in''"~'i"'r:td••J' ,, rlir,.r•f,r-pr••<-:itknlc da Cnr11panhia CollllliÍ-::·,:rl i:1. l':tuli,da. rl!'rJ'Pfa:
:\1'1 i:.:o unicn. E' rnncrr!irla ú f:nmpanhia Cnmmissaria
l':ll!li~fa. ''"111 so;d" n:t r·irlnrJro. dP Snnfn-:, .E~Iarlo1 rl•J R. P:ll!ln,
;lllf"l'i/;lf'fill )1:11'[1 f'tlllf'!'ÍIIII:ir, 1'11111 ().';; (•.-:faftJfw; ')IH' :1]11'1'-'f'Jl(flll
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.H:ro::; DO PODEI\ EXECU'l'IVO

c ,ficalll apvrovados, ob1·ig·aúa: porém, a mesma companhia a
cumprir as formalidades ullcriores exigidas pela legislação
em vig·or.
Rio de Janeiro, 13 de janeiro do 1923, 102" da: Indcpcndcncia c 35• da llepublica.
AHTHUR DA SILVA BERNAHDES,

Migttcl Calmon dtt Pin c Almeida.

DECHETO I\. lG. 923-

IJE

13

1923

DE JANEIRO DE

Abre, ao Ministcl'io da Jaricultu.ra, Indusil'ia e Cmnmercio, o
ct·edito de 81:400$, ]Ja1'a subvencionar, no amw de 4922,
o sc1·viro de defesa do algodão mantido pelo Estado de
Se1'gipt: ·
O Prrsidt·nle da llcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
!.cndo uuviclo o Trihunal de Contas, na fórma do ~ :2•, n. 111,
tlu al't. :JO do l'C'I'JH':~ti v o regulamento, e de accôrdo com a letra.
·c do art. 17. da ld n. L.:!~~.• de 5 de janeiro de 1921, revigorado para o excreicio dn 1!12.2 pela letra f do art. 106, do deereto lngislatiYo n. L::í5::í, de 10 de agosto do mesmo anno, re:cu!Yc ahl'ir ao i\linisl prio >Cla Agricultura, Indust.ria e Commerlio, o credito d& 81 :-íOO:];, para sulweneionar no anno proximo
passado o ~r·ryir:o d•· dl'f1•sa do algodão mantido pelo Estado de
~·.;ergipc.

Rio de .Janeit·o, 13 de .iancil'o de 1923,
deneia c :33" da Hepublicn.

10~'"

da Inctepen-

AnTHUR DA SILVA BERNAHDES

'Miauel Ca,lmon du Pin c ,llmcida

DECP.ETO N. Hí. 926 -

DID

·17

DE ;rA:-~Emo DE

1923

,\bi'C o cl·cdilo especial de .1:108$, pm·a JJIJ{famento de di(fe-

1'enra de ffl'ati{icação addicional a que tem direito o tachJHI1'llJll111 de 2" classe da Secretaria da Camara dos
DC}lll./l/llos, .losri Mul'iano Ca1'neÍ1'0 Lelio
O Pr·e!;id1mle d:t D.qJUhlica dos Estados Unidos do Brasil,

11sando da auforizac;fio consfanl.e do dccrclo legislativo nu-

nwro L647, tlcsla dala, resolve abrir ao Minisl.crio da Jus-

i ica e Neguei os Inf.criorcs, o crcdilo especial de 3:108$, para

pagamento de diffcrenca de gratificação ar.ldicional a que
tlirl'i I o o f aehygrapho de 2" classe da Secretaria da Ca!IW.l'a ,!~),; Dl\Jmlado~ • .losú l\lariano Carneiro Leão, assim dis-

1em

AGTOo DU l'UDEH EXECü'l'l\'0

fr·ihnida: 10 % sobre 8:.100$; em 1921, 10 % sobre 10:800$,

JD22, 10 % solm~ 11 :SSO!FOOO.
Hio de .Janeiro, 17 de j:uwiro de 1!!:?3, 102" da Indcpcndo•Jwi:t ~~ :lfi" da ltepulJliea.

l' t'lll

"\1\'l'UUR DA SILVA BEHNAI\DES .

.lotio l.ui:; ;1lves.

lli:IJ\ETO 'L

Fí.!l:!/ --·· lll~
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IrE .1.\NimiO llE

1!J:?:I

I 1-J·,· ru1 .l!inistcJ·ifJ da Justiça e Neaocios Jntc1·iores o credito
./r· 80:000$, supplementm· á verba n ..164 Substituições
"'' nrl. 2" do der:rclo n ..f.!jf)fi, de 10 de aoosto de 1922

o I'I'r•,;idnnle da llepuLiiea dos Estados Unidos do Brasil,
da a ui OI'ÍZ:H:fío eonst.anl c do dce1·ct.o lngislaliYo nu!! r~' I'" í. ().\7. rlr·sla rlala. re~olye ahl'ir ao Minisl.nrio da .Jusi ir:a ,. !\'r•grrr·irr,; lnl.nr·iorcs, o eredito dc NO :000~. sttpplemrnlar
ü ll'll•a 11. :Hi Nullslil.uiçõns do art.. 2" do decreto nuIlll~t'll í.'lGG, de tO de agosto de Hl2:!.
li i or r!f' .Tan('ÍJ'o, 17 de janr!iro de Ul:?3, 10:?" da lJI(fr>pcnrlr lrr·i:r r• :Fr" da llqmblit·a.
11 ,;a nd• r

,\wrHUB DA SILVA BEHNABDES.

Joao L11i:; Alves.

I ri·:I:HETO N. 1;,. !J:?H --- DE 17 DE

.r.\~ Blllo

nE 19:23

11,,,. H•l .1/inistel'io tla .Justiça e Ne(Jor:ios lnlel'iores, lJ(J/' conta
do c;rereicio dr: 1.922, creditas suppkrnentares, na impor/111/l'la fofa{ de 2..f!í9:!ifi0$, IÍS 1Jerbas ;)", 6", j• e l;•, do ar"/ iuo 2" do deCI'eto n. !í.55!), de 10 de aaosto de J922, parai
"''''fi/Ter tw pa(Jmncnto de subsídios e despezas de imJII't:ssr1o e JlUblicação dos debates, durante a proroqação
lia sessân leoislativa do Conat·csso Nar:ional, até 31 de de~''JIIhrv Jll'u.rinw {indo

(1 I'I'Psit!PnfP da IIPtJUhliea doR Estados lJnidos do Brasil,
vi~fa o disposto no 11. 1, do art.. 123, do deeret.o
11.
\. ~.~.;,. rlf' lO rir•
agosf o du 1!1:!2, n onvido, nos termos do
11. I\', do § 2", rio al'l. :HJ do regulamento approvado pelo
rlr·r·r·rdrr n. 15.770, rln 1 de nnyembro de 1922. o Tribunal de
1 :onl:r~; {jlll', om .~Ps,;ão dn 2!1 de rlrwrn!Jro proximo findo,
lr·11rlrr r•rn

r·•>~•l'rrr·llll:

rir· .í

r·onsla da errtlllllUllieação feila em ol'ficio n. 27,
rir· janPÍI'o roiTI'rrf,!. rlPelarou sce lngal a abertura do

r· 1·r·rl i I"· J'l',;oln• abrir ao l\Iini~f r•t·io ria .Tust.iça P Ncgoeios Inlr•r·ior·,•,-. por eonla do rxt•t·eicio de 1922, crcdil(ls supplcmenl:ll·r•.:. 11a inrporlanr·ia fofa! de 2.1-HI :550$, ús Ycrbas 5", 6•,
7" ·~ tl", do arl. 2", do decreto n. 4 .555, de 10 de agosto de
J !12?. sr·ndo 45o :750$ :í vnebn 5'; 68 :-íOO$ á eonsignaçiío "Tm1 • •· :;,, e vublitn(:ío dos debates, etc.", da verba ü•;
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ACTOS DO l'OIJJC[{ EXECUTIVO

1.:;:!7 :000$. :í verba 7", r 87 :.íOO$, á consignação "Impressão

puJ>Iicaçf\o de fle]Jafes", da Yerba 8", para OCCOrJ'er áS descom o pagamento de snhsidios aos Senadores c Deputados federal'~; e imp1·ess:-io e publicação dos debates, durante
a p1·oro~~aç:lo da ;;essiio l~:gislal iYa do Congresso Nacional, no
Vi.' L' iodo de 4 de nm crnhro até 31 de dezembro de 1922.
Hio de .Tanciro, 17 de ,janeiro de 1923, 102• da IndepenC

pf'Z:!S

Jencia e 3:)'' da HepuiJlica.

1\ltTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luí:. Alves.

nEcnKro N. 1:;. D~\l -

DE 11 DE JANEmo DE

1923 .

. \lu·e a" J!inislerio da Jusliça c Neyocios Interiores nm Çl'edilo de 2 :!JOIJ$, gmm JJOflanl.enlo das a,iudas de custa qu,el
eo111pelc!ll Cill f.'J':!.2 aos ,f1~1mtadvs {ede1·aes pelos Estados
do :ll11mllhiio r: Sm·uipe, nominaos Quadros Bm·bosa All'm·cs e t;,-;,!i! Tarli.!'r's Jlotta.
O Prr!sithilt• 1.la 1\.r•puhlira dos Estados Unidos do Brasil.
f Pndo em 1'111> idPJ'fH'f\•1 a decisão do Tribunal de Contas, tomada
Plll sessão !:e Cauiar:u ltPtl!lidas de 3 do C()frrente, que lhe
f,i romnmnit·ada po1· ol'Jieio de 5 deste mez, resolve abril'
ao 1\Iinisferi" da .Jusf ir·rt e NPgncios Interimes, nos termos do
n. 1, do at·L. 12:1 dt• decreto legislativo n. 4. 555, de 10 de
ag·oslo de 1~J:?:!, unt er't!cli!:o de. 2:000$ para pagamento das
a,i11rJas de r·tFlfl IJIH~ t'olnpeiem em 1922 aos deputados feder:•.,·~ pelos E:ilad"s dr~ 1\JaJ":mltüo e Secgipe, Domingos Quadros
H:tt·liosa AJ\·::u es e C:cn!i} Tavares M,otta.
nio clr .Janpiro. J 7 de jGJlCl'O de 1923, 102°. da IndependPlleia e 3rí" da HepuiJliea.
AllTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.,

DECHETO N. 15.930 -

DE

17

DE JANEIRO DE

1923

JllllJI'ova o pi'O,icctn c m·çarncnto, na importancia de 14:/79$897
(quatorze contos cento e setenta e nove mil oitocentos e
IWI.'enln e sl'lc niis), J:.Cll'a a cvnstrucção de nm desvio no
rut('o da estar;iio de Salto Grande, ramal ~e ·Tibagy, da
Estrada de Ferro Sorocabana.
O Presidente da fiepublica dos Estados Unidos do Brasil',
af.lcndendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana, e
de accôrdo com as informações a respeito prestadas pela In~pectcria Federal das Estradas, decreta:
Art. L" Para a construcç.ão de um desvio lno pateo da
rsta\'ão de Salto Grande. do ramal federal de Tibagy, da Es' ··:Ld~ de !'"L'L '-' C:un;•_:.t!Jana. ficam approvados n projrcto e

I ti

AL:TOS DU PODE!l E:\.t:u:TI\"0

Tr~prd.ivo

orçamento, na importune ia !lo 14: 17!J$897 (qu•alnrze contos cento c setenta c nove mil oiloéentos c noventa
I' !"e! c r6is), os qnacs com este baixam, ruhricados pelo dirr>c·lor· grral de Expediente tJa Hecrdaria !lr~ Estado da Viaeão
e Ohms Publicas.
•
Art. ~-" Fica autorizada a inscripção, na conta rle capital
rln rrr,~r·ido J·amal, depois clr> feita a apura<;ão, de aecürclo com
o disposto Jno rrg-nlarnrnlo rlc tomada dt~ cnnlas. •la <l<'spt>,7.:\
<!'lfl, afl; ao rn;l_XilllO t]o (11'\,:!llll'llf;~ Pl':t <liJJll'llV:Jdn, fnr f'ffe-

l'illada com a rnn~lrnc-l;iio rle que H~ traia.
Art. 3." Para a ronclu!"ão dos respectivo~ servit;os fica
mareado o pram r!P 3 (Ire~) mct.r\'3, (]llf' :Jcrá eontado da data
<it'sl P dcercl o.
fiio dn .Janriro. t7 de jancir0 dr I!J~3, 102• rJa Indcpenth'ncia c 35• da Hrpublica.

An•rr-rtcrt

DA SrLvA BFnNARDES,

Francisco Sá.

lll•:cnETO N. 15.93.1 --

pg

17

llE .J.\NEIIlO m;

HJ'!:J

O l'l'<'~idenln da HcJnr!Jlica dos Estados Unidos do Brasil,
yi:,la do que nxp<lz o Tribunal dt> Contas, em officio 11. '!.~GH,
d·· li <11' dpzcmhro pt·uxinw !'indu. l'l•solYP J'Pt:liriear o dt•er·etn
11. I;;. H70, de 2\J d'~ no\'l'tnl.ro de 102:!. declarando que não
l•·n1 dP!IOJtJiiHl(:ão o Cl'f'dilo de ·I:> .000 :007~\111!, aherlu cmuo
>'II[IJlll'liH~nlar, para oecon·<•t• a•J pagarncnlo do augmr•nlo de
Vt'IH' i Jrll'lll o~, sala1·ios, ,iot·mw:-;, diarias on mt•nsalidadPs de
flllt' I rata o arl. l'íO da !Pi n. 'I .fíG'í. de lO dt) ag·oslo do relt·t·idu anno, Sl'llfln: para o l\linisleriú ti•~ Estado lla .Justiça e
-:; t·~;rw i os lnlt'J'iot'I'S, -'1.!-I!Hl: OO!J$:133, paprl; para o l\1 inisterio
d•) 1~.-<lado da Viaçüo ~~ Obras Pnhlieas, li. 5.'!:1 :.\li383ill, papel,
t'. pnra t) i\Iinisterio de Estado da ,\grieullura, Jndustr·ia t' ComTJI<'reio, fíl:lli :535$250, papel.
llio 1le .Janeiro, 17 de janeiro de l!l,'!:l, 10.'2" da Indepentkrwia e 3::;• da Hcpnblica.
1'111

AnTinm

lU DIIX,\ BEHNAIIDES.

1l. JL Salll])(lio l'idal.

11

!')" i1,1':

o f'un.wlur/n 1/olltil'III'Ío nn 1'illo ;Yul'll ,f,• fioio, ?lllr

Jr,'Jilllili•··r

l'oi'IU!J111'~''

O Pre,;idenln da Hcpu!Jliea du'l E~l.uclo:> Unidos do Brasil,
''' and<) tb aulurizar,:1o couccdida pelo paragraplw 11, do ar-
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ligo 4° do decreto u. 14.058, de 11 de fevereiro de 1920,
dC('I'Cta:
Artigo nnico. Fica supprimido o Consulado Honourrio em
Villa Nova de Gaia, na Hepublica Portugueza; revogadas as
di~IlOsições em contrario.
Ilio de .laneiro, 17 de janeiro de 19•23, 10:2" da Indcpcn'i'''ll'ia (~ :15" da llr'IPllhlka.

ARTHUR. DA SILVA BERNARDES,

Jo·sé Felia: Alvei Packe_co.

DECHE'l'O N. 15.!133-

DE

17 D'E JANEIRO DE d923.

Crêa um Consulado llonorario em Calí, na Colombia

o Prr~sidcntn .Ja !lepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo art. 4°, lettra a, do de' 1·do n. U. 058, de H de fevereiro de 1920, decre•ta:
Artigo unico. Fica creado um Consulado Honorario em
Calí, com jurisdil·ção em tudo o Departamento do Valle do
Cauea, na .Colombia.
llio llc .Taneit·n. 17 de ,janeiro de 1923, 10.2" da Indcpeudi'IH' ia c 35" da Hel])ullliea.
AHTHUR DA SILVA BERNARDES.

Jcsé Feliz Alve• Pacheco,

DJ•:CJU<:To N. 1rí. u:J í -

DE

22

DE JANEIRo nE

1923

Jpprom o Regulamento pam o Serviço Militar

O Presidente ela Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
''":1ndo th altrilluil;ã:J que lhe eonfcrc o art. 48, n. i, da
t ;, 111:>! i lni~,"ãn, e da~ a til orizaçõcs contidas nos arts. 4" da lei
1,. -i. li26, de :l, e ·W, itrm XXI, da de n. 4.632, de 6, ambag
r!o currente mez e anno, resolve approvar o Regulamento do
:..;,•ni<;n l\lililat· qui' mm eslr) lJaixa assignado pelos a!mirantn
:~l('x:mdrino l'nria de A!Pncar c general de divisão Fernando
:-;C'f l'llrbrinn d(' CarYalhn, ministro3 de Estado da Marinha e
d:t 1 :nerra.

Hin de .lan!'irP. 22

d1~

janeiro de 1923, 102° da IndepeP-

•Ít'n<'i:•. c 3tí" da ill'pnhlira.
All'l'IIUfl DA SILVA BERNARDES.

A.lcxandrino Faria de Alencar.

Fernando Setembrino de Carvalho.

1 ·:-.de 1923-Vol. Il
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Ucgutmncnto do Serviço Mllltár
TITULO 1
Disposições preliminares
C.\l'ITTJU) I
11.\

Olliiii:ATOII!El1.11JE

1·:

Jll'llV.!.it t

1)0

HJô:ll\ l('Ú

MJI,J'L\Il

A!'I. I." Todn hrasi!Piro 1\ obt'igado ao servit;o militar, na
í<Jrm:l tln m·t. H<i tia Com;lilnicão da Republica, c u prestará
t:nntn ~nhlado. gmduado ou official, segundo a sua c~acidade
• a piitlão.
,\ri. :?.0 O ""t·,·it:o militar é P''rsladn 110 F.xtweilo on na
At·mada. ~t'gnndo a rcfPrida Constituição, c na fórma dos J'C.~ ped.iYttS regulamentos.
~ t , A!< dispu;;ieõPs 1ln prcscnf11 Regulamento tl•l Servtt;o
1\lililar (R. ~- l\i.) são w~lativas em tudo ao servi~ no E.."<crrifo: •:uanl.o. por•;m. an aiis!anumlt1 P ,.;nl'tein, se referem, tam~ ú'!."Al'mada.
Caho :í;; antoridadt~,.; miiHat•es pt•evistas :neste rcgu::u:lí'HI" lnmar ronhcciml'nfn 11 n·~nlvcr tndo.c:. os assumt>lHs
r.d "''t:nlm; ao alis!anwnl o, isenção c sorteio do' cidadãos da
llnu·inha mP:·canlP que ficam igna'ldade de condições com
"" alil'tados Jl31'R n F::O.rreito al.fi :'t llwminação das opera.;ões
ti·• so!'IPin. qnanlln. enlãn, pas:<am ~ .pertencer á Armada.
~ 3.0 Ao Ministcrio da Marinha, twr•ím, cabf>m lutlas a,;
n·,.:ponsabilid::tdf',; com a ·~onvoeacã'-' e incorporação dos sor!•·ndol< da marinha IIIPI'I'3Hff' (tram:porl~ dos sorteados, diar·~:-~. ins-pPcdío tlcl samle dos •·•mvoc:vlos, et.e.) e eonscqueneias
r!ahi rleCOI'I'flllfi'S (IPillfiO til' Sf'I'Vit;o. pngajamenfos, éXCIUSÕ<"';
Ji,·,~nei::nncnl.~ls. J•escr,·a~, Pie. 1 ·•t"" ~;et·lio reguladas fJClc,
H. ~. l\1. ;la Armada .
.\ri. :J." A durar;üo do :<t'l'Yiço no Exerci! n ,~:
1'. rins 2l ans 30 mmos ''" idade no excreilo de i• linha,
1111 no::; <·enlt·r.s preparadores de r c se I'Visl a'> de 2• catcgorill
0

"""1.

(:trl. Hi-d);
.
::.!~. dos 3a ao;.; H annns de idade no excrcif..o fie 2" linha.

P:l!'ngrapho uni•·o. J~m rlaso dtl guerra, a parti!· ria idad'3
t!c• H annos ::ftí um limite lietermlnado pelai< eircumstaneia~

(jo momento. bi.~m como entr" 17 c 21 annos, todo bt-asileir'l
pmll'rá ser chamado u .prN;Ial' no •~x~rr>itn rlc t• nn 2" linha
"••rvi<:M compatíveis com as ~ua>; condições pby>;ieas; e h•d •
hn1~i!Pirn 1lt• qnalqunr idade. f1tH' 11ãn .-stivcr incorpomdo &'l
I :xf'l'l' il o, é olll'i!,-'1lt!O a pl·n;:ta•· 1.1 ~1'1'\'i(o tftltl ll Nacão reelaan:ll'. l'I'J!1111'ln sua e;apaciflad!l c npl idõe::t individuacs. Esl.!t
Pltr·ig:tt.•fin ,·, Pxlpnsi\a :w,; illlli\'i'duos de que tratam a leUm li
dn n 1'1. \" r o m·f. 5. rlPsdP qur- fPnhnm cumprido a :pena •
. \ri . .'f." :'\ão puiiPr>io :-<~•r·\"Ít' 1111 Rxct·r.itn:
11' o·' in'didtluns JII'Í\ a'tlo~ tio,.; di1·r•i1M flp ei•latlfto hmsi!l'ii'P, na f6r1Jla daR !Pi!" l'tn vigor;

b j o~ que, antes ria da f a lrgal de sua incorporação ás fileiras, for·cm eondf'mnauos por erime previsto no paragrapho
unicn do art. -Hi de• Codigo Penal Militar.
Art .. 5." Scr·ão exc.luidos do Exercito:
a) os qwl forem condemnados pelos crimes a que se refere a lettra b do artigo anterior ou tiverem de soffrer, por
nutro~~ crime'!. pcu:1 maior de dous annos de prisão;
b l os qu·~ livPrem soffrido a condemnação prevista no
nrf.it.:o aut nriur. Jogo q,llf' r~ lia chegue ao c~onlwcimcnto da ali··
t• 'r idade compf'tcnlr:;
c) o.~ qun se tornarem passíveis do castigo disciplinar fi i}
t'\:elu,;iio, JH'O''l 'V· nos rcguJamcntos;
d) os desertores. logo que tenham cumprido a pena.

CAPITULO H
Pf! EXEI'.I!ITO DE

1"

LINHA

.\ri. G." O Pxr···,:ito de 1" linha subdivide-se em:
a·;

~t;GI

exercito acti vo ou permanente;

b·. n•sena t.lc P linha.
~ 1." O nxr•n·iiP aetivo ou permanente compõe-se:
1 ·, dos olfieiac~ effret.ivos de todos os quadros e do pc~-

dus serviços auxiliares;

2': dos a;:;pirantcs;
3! dos graduados (~argenloe, cabos e anspeçadas) e seuf:J
assrrnelhados;
.J) dos alumnos praç::~s das escolas militares;
51 dos soldado<; (voluntarios e sorteados).
~ 2.• A I'I~SI~rva de 1" linha CL'mpõe-se:
l) uos oiJiciaPs, a>pirantes e graduados da reserva da
: '' I iP lm, rl·c~·u tad11~; na fórnm dos respectivos regulamento.'>;
2) dos demai;.; cidadãos de 21. a 30 annos de idade (exl':uírlos os que estiverem no serviço aetivo) c dos reservistas
'·'" meno11 dt• 21 annos.
"'.r!. í." .\ Plllit-ia 1\lílitar e o Corpo de Bombeiros da Capital Federal. bem como ag forças policiaes mílitarizadas dos
J<:~tadns que tenham crmtracto com a União na fórma da lei
de ;l de jarwirn (Jp J!ltí, l'OiiStituirão forças auxilim·es do
t•xt•r·e;to de t• linha.
J'aragrapho muco. Os officiaes, graduados e soldados
das ,., ~r~pora~:õr-s dn qtw I rata o artigo anterior, apósr a refrmna, dPmissãn nu baixa por conclusão do tempo de serviço.
can<;!ituirllo a reserva dessas forças auxiliares. Os que cxet:d,•rr·Jil das I]eee~'~idadl's flp sua mobilização (effecti.vo rte
gl!t'rTa acrri'SI~ido dn dtJtiS [1'1'\:Cl'S), serão aprovnitados no
Ex1•rcilo de aerôrdo com suas graduações, idade (art. 3") e csll""·ialidades (armas on srrvi~;:os) .
.\ri. H." O~ oi'J'ii'Íai'S rio Ex1~rcilo aetivo P •il::l das força'!
:J•.txiliari~S qu•• pedirmn demissão dos seus pnstos e não quiZI'I't'Jll sc~r o'friciaes d::t nes'Jrva scl'ão incluídos na classe a que
,,., 1,.,crJ'Pm. PU Lrcgando-se-lhrs cadernetas de reservistas de
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1• categoria c ficando sujcito3 a lodas as obrigações da
e! asse.
Paragrapho unico. Os officiae!" demissionarios das fort;a::- auxiliare ..; Leem o direito de optar pela reserva do
Exercito como nfficiaes, si antes já haviam satisfeito as ~xi
gl'ncia3 de instrucção militar do f:eu posto; como praças, !Jl já
r•l'alll J'CSC!'Visfas ~~(' t • eategoJ'ia f..ho F.xercif.o.

A ri. !1." O !Psupo 1lc scnico no exercito aetivo serâ:
a • tle um a dnus annos de insf.rnct;iio p~ volunt.arios 6
~'''''IP:Ú1n:-. conforme a arma e a decisão annua do Ministerio
da 1:w'l'l'a;
l1) tle IH~!'itulos ,,,. :! ou 3 mmos, para cnKill~ tl t.'f'Pngaj :t.dl,!;:

c) de um armo de instrucção para os volunt.arios o sorteapara a incorpora~, se apresenque llws rnr ticsignada, qualquer
<)llt' sP.ia sua. arma, de!'1<ln !JHc tnn hnm no fim des.-'lc anno tmffid"nlc aproveitamento;
1/) flp Kt'i,; ,. qnatro mczes de insll-uecão inten'>iva para
'"' 'oiPnl.nrios nas enndiçõe,; de que lrat.am os arts 35 e :39
( Yt.'. arts. 20 e 36 a 39);
c) dê dezc;:;cfs mezes para voluntas·ids ou sorteados de
~IW' h·r..t.a o art. 42, § i" (Vd. art. tfl);
f) de cineo aunns para os \·ohmlarios t.madidato;; a sarr.-r•rlf.os y~elas escolas respectivas ou a rspeciarstas do aviação
" r a rru.<: ~I e assallo.
§ t.• Qualr,ucr· quo seja o prazo a Que ri cidadão fôr
otn·igado a sm·vir, o teml'o do scrvi~,;o será contado sempre a
JHu·U•· do dia !li\ rcspCOI' iva incol'fHiraçiio nfficial ( 1•, 2", ou
:1• zonas, art. 10}, quer se teate de V( luntarios ou de Hortealfns, Quer de engajados ou recngajado:'. (Exceptuam-se os volunt~rios de que trata o art. 40).
·
§ 2.• Todo engajamento ou rcPngajanwnto termina com
nm primeiro periotlo de instrucção rla amm, embora assim cxt'l'il~' sua. duração r.ominal (b).
Art. 10. Para incorporação offieial dos voluntarins e
sort.r-a<ios, e todos os demais aetos rio serviço' militar seus eorl'Pinfm~, o Brasil é divirlitio f'm tres zonas militares: a primeira
ennstitnirJa pclvs 1", ?". H". 7• f:' R• rPgiücs milif.are!'l .o eit·~um~cripçfio milil.ar; a ~l'f!'llnda, Jlf'la .'1" 1·egião, o a lcrcr·ira,
]1elas 3• e 5" regiõws.
Na t• zona milil.ar a primeiro ineorporação se fará no
i•rimciro dia ut.il (fe novembro; na !!• no primeiro rlia util de
rn:u·ço; e na :1•. IH) fdmeiro dia nlil dn maio. (Os voluntarios
ri«• ·me trnta o art. 40 são inco'r-rmrarlo. s em qualquer fípoea).
O tmno de instrtuTão começará Ho primeiro dia util da
:-;rm:.ua seguinh~, tmra os corpos (ou .~ttn-8 .mb-unidade.,) qu.,•
knham recebú.lo nessa dato, ao meno~, 213 do effeet.i\·o de reITHI.as a incm·pO'rnr.
§ L• Na primeira incorpora\,'ilo, o cont.ingtmte incluidn
mn um rr)r)'t' devn S"r tli~tribuidn pelas suas companhias, esquar!r6e."' ou bateria:.;, tle ffíJ·ma que nenht1ma destas sub-unidadPs receba menos do que fõr nec~'Ré'al'io pam f'ompiP!nr dons
do,: IJIW, al1~ n dia designado
t.ai·o;n rwomptns na uni-dade
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terço's do effectiYo {]e instrucção. No caso em que esse mínimo
de effc<)tivo não poss;t ser at.t.ingido em todas. serão organizadas [;ómenle as auP o puderem ser com o mínimo de: uma secçfio de comrmwÍJo e trf's pe Jntões de combate, por co'mpanhia,
na infantaria; um pelotJio de c0mmando e tres de eombate, por
esquadrão, na cavallaria: uma ~;rcção dn •eommanrlo e duas
peças. por lmteria. na :ntillwt·i,1: r, de mn~do an:1lngn, pat·a a
ett~·f'nharia e ns "''nir.os.
As ou f t·a~ suh-nnidnil,•s :~rruardarão n contingf'llf.e suppleTJH'nl.ar c. si ainda a~cirll nfi,, ~~· puderem organizár, l"iearão só
t•nttl os quadro.~.
§ ~." :\. ;;cgunda incorporação official far-~e-ha no' priJIIPiJ·r• dia uf i! do nH'Z se(.!ninl.e ao da primeira irll'orporaç.ão.
O l'I'SJlt~efi I'O wmo dr~ insll'ur:çtío eorneçarú no ]Jrimeiro ·c! ia
td i! dn Sl'lll:llla se!~tlinte para t•s rorpos (ou suas sub-unidades)
rnw. conforme a ser.:mnria pari.P r!o paragraphn anf.erior. n5o
f"nllam gido etlllfl'lllPlados na prinwira ineorpnrat:ii.o.
~ :J." O •I'OIItin•~PilfP
r·f'lativn :í srgumla ineorpornçãd
(ePntingenff' ~tlpplPTIH'Iltar' inelnido em um eorpn tlt•vo ser
di,tl'ihu ido :ís sub--unidades que não receberam rrerutas na
primeira; caso não f eniia ':rwn•dido isf o ou haja qur f\Otnplefar
us pffcct.ivo'~. o t•ommandanf" ·d'll eoq)o anplirará para in~f.rn
eçiín dPsf.e ponting .. nl;~ a soh1cão que melhor· lhe par·e•Nlr para
nfín snln·;•ratTí'i-!:JJ' '' fH'ssoal insfructor, não perturbar a insteueç1ín já iniri;•<!H di!' lo cnntingente nrm prejur!irar a do
.'egundo.
§ 4." Os volunlarios P sorteado's que se apresentarem
antes do dia f'ixado para a incorporação official, ficarão Pncost.ados aos corpos para os quaes tiverem sido desig:nado's ou
pl'!u~ quar.s lran~d f.ar~>m. prrc•'bendo, em .qualquer raso, a rcsrH•etiva etapa.
§ 5." O vohmtario ou sorteado .que adoecer ele modo a
nfí;i poder cnmparf'rcr durante mais de 20 c menos de 45 dias
dr in3'Tu•cçíín do 1" prrindo, será licenciado com as obrigações
dP art.. -121. si prrLPrH~ee ao contingente da se·gunda chamaria.
Si for da pri nwira l'lramafla será incorporado com o r.ont.ingPn1•· rla scgunrh, eo'rn o anal farú a instrucção.
Si a falta c:r rJ.;~r f;íra do primeiro periorlo dn instrucção,
ao tf'rm innr o ~rn·ir:o ~r·r:í ·declarado resrrvist.a dn ~-· rale~,_., tria.
ArL 1 J . Por rnnt..i\"n~ d•~ interesse publico poderá o Go\"f'l'llfi arlim· ou anf PCipat· (em ambos os casos por espaço nunca
mawr· de trrs mezes) o licenciamento dos voluntarios, sorteado-'. PngajadP!; nu n•cnga.iado.1 que r.s!.ejam a roneluir n tempo
,;,. ,;r•rvit•n nn I'XI'rf'ifo adivo.
l'ariw,·aplw nnit:o, Pnlo,.; mcsmns motivos, e no decu'['S()
díl I" armo. a nonf.ar da da fa de seu Ji.cenci-amrnto por conclusi"ili rio lt'mpo dl' Sl'l'\·ir:o, o rrservista poderú srr r1~incorporado
in' IPpPlldl•nlr•Jiq~nk dl' mnllilizn~:ão.
Ar!. I:!. Cada 1an idade do Exercito activo ter
sempre
rm dia, um liHD de rr[~istro das praças que nella it'nlram ;:;er1 ido. cnnfnrnH~ as grarlua1;ik!', " dos reservistas que nclla se.ianl inrluidn.~ fllll' h•r·;•m fixado residencia na sua znna de 1'Ct'l"lltrll!tl'llio (V. ~·ri. IR). inelnsive de 2• r 3" catPgorias e que
:!inda pl'rfP!n~·am ao Exrrciln de 1" linha, umas c out.rrus gru!·::dns Plll c1:: -·!'·~ •·:":11n ''' !I :lllT~n d" nn.~einH'nfn P rafP(!(ll'ia~

a,

\I 11: ];•]n

n\ .

'"
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Os rb >TVistas do a· categoria devem possuir caderneta
militar. Os que nlio tiverem -essa carlernet.a serlio relacionados na cil'Ctlmscripeão de recrutamento.
Paragrapho unicd. Esta disposi~ião é nxf.nMiva :ís for(:as
auxiliares (art. 7•), na parte qnc lhPs t; applicavel.
h) -

Do

srl'l'ÍÇO 1111 1'eSI?1'l'/l

da f• linha

Arl. 13. Os res~rvi:;lns tln .K~Prcilo ''" 1• litdm JlPdPnrf'r·ão á H ~cguintcs categorias:
t.• l•'ormatla pnlns cidadãos licnnr~irttfn~ tlo snn-icn no
exercito activo, indusi\·c Escola l\lili!ar, co'm a cadf'rnrta do
reservista;
2.~ Formada JlCios cidad::íos instruidos militarmrnw e ns:--in• discriminados:
a) ns ox-alurnnos fios !10llrgio~ milíl.arrs e os da Escola
Militar quo não cnf.-rem na 1" t'af<'gm·ia, na Wrma dos 'l'ospcl'l.inl-' r·,.g·nlanwnlns 1• lr•nham pPlo nwnos um anno de instwurt;íio pffecLiva, al]tll'llcs devendo f'f'l' maiores til' 16 anno."' tl ltw
l'f'i I" o t'xame para obtcncão da cadPrnnl:a de I'CSCt'Vi~'>ta:
'') os cidllldãos que tnnlham rt>crbitld instrneção milil:ll'
nos liros dtl guerra, associacões c Psl nlwlPCimenf.os fiP en,.;ino.
~te .• f"! ahi adquirido a caderneta ue re>:ervi,:l.a;
r ns reservi~fas das forças auxiilnr·t>s (art.. 8") e~rt>dPn
lf•,.; .-:~ necessidades de sua mnhilir.a(:ão:
(O as praças llconcindas do ,.,.,., ir:n Til' e::PT'<'ill' nl't.i\ o, na:-:
t·o:~r;i•;úns do art U.
:p For-maria pelns cidadííos d~' :.! I a 30 nnno~ de ifiadl'
T·:iol inchtirln,:; nas ('Bif'goriaf-1 antPriores, n<'m incot·poradm:
;) 1 l·:xt•i cito activn llll :ís fort,:as auxiliares, alisht•Jos t•n n:io.
1\rl. M. Em cafla cafl'gorin o8 inclivi'duos nascidos no
JnrsJJ:tt annn formam nma classe, fltW se de>signa abreviadali'Pnfr·. quer por P.'m a.nno, quer pela idade no auno oorrelllf.f'.
r•:x;emplo: cla.w~ de 1~96, comprehonden.do todos
eidadios
uaseidns desd·e t ~~ janeiro a 31 dl' dezembro desse anno·
r:tasse de .21 annos, comprc:Iron<;foJ:!tlo 1od{ls os que complet.arr·n1 c~ta Idade desde 1 de JaneJro a :Jt dtl dc7.-f'fllbro do ail11••
t·lll q11..-. se csf,ivcr.
Art. 15. A organizaeão il composição das unildaües do
re~erva da. t• linha, identicas ás das unidades do Hl;ercit,o
nrth~l. e sua utUizaçâú rm easo tl•n guerra, são objeetos do
J·••[!nln.nient.o e!'peeial.
Art. 16. O rpsorvist.a tí obrigado:
a) a aprcsf"'I.ar-se ao corpo la qnc perloner. on que thc
1/\r ~IPsi::;nado, no ca!oiO de mobilir.a~:iio ou 1ln cltamfl!la. da
t af,.gnl'ia ttn classe a quo perLcncPr:
b) a cnmmunicar por cscripf.o {lll wwbalmoote, a sua
IIIII'•l:mr.a df' rr>:idt>ncía an rhf'fe do SPliV·ie.n de recrutn.mcntn
tia f'ir·cHm:«cJ'ipção I'Tn (flll' tiver sirlo alislaoo on ao c~
r•:~qufall!P da nnirl:uh• PTll l)ue eslivpr· J'dacionad'l, c aprt:scnlar-;.;r\ Jl!'~~oalmt•.niP ou JHll' Pstlriplo fll• c-lwft• fln scrvicn do
~ r·•··r·tri:••Hlf'.nln tia eirrum~rripcão ou :í ,junta de alisf.amcnto
da ili~h·íl'ln pnm onde I ÍVI'I' f.ram;fpr·irln a n•sid.encia, c flllllht•P• ao r·rmlll:'lr~d:ll!Jtn da mürladr ond•· ftir rchwionado (Vd.

or

::r!.

J:?).

P:• l'fl,
,, Í·•

i~rn.

o t'cf:r•n·bf.a. pndN:! pr·di ,. na

a~f'm~in

rio Cor-

d<~ '"":1!· l'lll flll" ••·,.;lilf'l' 11111 Ílllpi't'.q·"'' "" <'\lni·lr11w:t

'"''"
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rr·si•le.nria~

r Pnrhr!-o; P>"·:<r~ impresso ser-lhe-lút fornecido
r• gosa do rrauqnia postal (modelo Q).
r·.) n da I" ra!Pgoria I' o ria 2" a dous rperiodos do maJl••lwa~ on dP onlr·os g·r·an~h•,c; exnrcicios, d~ d't1ração maxima,
n·.~pPd i varnt•nl r, dn quatr·o semanas, sendo um até os 215
:mno~ {IP irla(lr " ouii'O dns 25 aos 30
(V. art. 20) c a
r IIHJiar·Pct•r· tllll:l. v~'7. por lllPZ em qualqup,r linha de tiro, para
laz•·r· dtn•nntr• rlroll" amw~ ;:(t.mcn:t.n .at.1' aos :?5 dr•. idoo'n ri!!;
~nlfnilamr•niP

do• ll111:t l'lns,,;p dt' I iro ('ll. T. I);
o .da :;• l':t·!Pguria. a l'nZf'I' I'SSI'~ ·t'XP•r·ciK'im; riP I iro
du:-anfr rinrn annns: a snbmctler-!m a uma prc.pa!rm;ão rni.Jila1' nm r~seolas r~spnei:ws de rnservistas que o Governo rslabc,.,,.,.cir·io~

li)

h·er•r· Pnt unidarlcs 1lr1 t.ropa ou com elementos dellas dnslacana fórrna f!liP fôr determinada; c a apre·;:Pntar·-sn :í eharllarla ]'a1·a r·pef'llf•r· a insh·rw~:ãn IIP que trata o paragrap.ho
Pnit·n !lo arti~o :?0.
Pa1'.:lf.\I'apho nnieo. Em l.odos ~~~ caAPS a 1'rPqucncia sm·á
:orrPIIIa•la na rPspeel.iva ea•l:ernda.
!\1·1.. 17. O \linisiP1'ÍO da Gu-erra. sob prnpnsta rdio lEsrl·•~.

Luln-l\lnirrr r[,. ExPrriln. dr>,;.;ig·nará t.odns

o;; annos a classe ou

l'lass•·~ ''~' r·Pst•r·,·islas ,. i·P~fWCI ivas calcgor·ias que !.cem
r(,. I llllHll' par·fp nas mano1J1·as 011 mll.ros Pxrrcicins, fixando o
1'11111 ingPnlr• dP t•arln lima ti·P accôrdo com a rverba es,wcial

a;;

i;.~n

para

•.•Tha~

dr•Hii.narla no rwcamrmto, r c01m a capaeidarl·c dias
par·a nramrLPTH;ão fio cf.fcctiYo df' inslnrcçã(l.

,\1·1.

18. Spr·ão rlisprnsarlns:

~s marnobrars ns 1'r.servif\!.Ufl de que
lral:t ;:~. ll'll.ra r rln ar·t. !1·". hf!m como os .qne se houvoc.r·em
:rn~Pnlado para " Psf.Joa.ngrir" a.nf.es, da chamada dH sua classe,
lo·noln !'Pilo a.« comrnunicaçõ,es necr~sarias, segundo o caso, ás
11.

(In eo:11par·N·imcnln

nr!lnri·rlades rlP Qlll' !rala 11 lPHra IJ do art. 16;
l1) •ln prrinrlo rlc <'Xli'Jil'Ícins nu manobraR, Pnfrre 25 e 30
nruw;.; (a!'l. 16\. ~~~ r·rsrr·vislas dP i' on '-'" categorias qnc
,!:í. l.iYt'rPm lomarlo parl.r <'fll 11m período c provarom que,
dti'I·n.nt.n os ull imns cinco nu nos nu desdr a data do· periodo
a flUI' comparecPranr, f01·am socins e1Tectívos de um tiro de
,:nrrra, P nPilr ewnpriram todas as sna:i'i obrigar,:•Õcs de socin:.s
I'
rir• I'I'S('l'VÍ!'lf.aS •
.\rf. Hl. Pnblicada a m·.rli{'m -de rop.vocação para ma.noJq·a~ 1111 Px.••r·r·il'ins 011 a rh· f!llP. trata o art .. ~o. no paragra~
pho •nn icn, os chefe:< Jiln !>rrviço de rccrut.nmen1.o de cada
r.ir·cumsc!'ipr:üo fH'evararfio a,.; I ist as cnm ns rwmrs dos resrr·vistas a f!tlf' t.oque a t•ha.mruda e as rPmdlrrão :\s juntas
<IP alislmnPnlo par·a qui' far,:am ns cclilacs dr, cmwocação e .o-,;
n !'fixrm nns logm·r~ mais ,rmblicn.s dos distrJct.os de 1ÍÍisiã-

nwnl o. Os cnm:rna.ndJanLes dr. corpos ta;mbr.m se int.eressarão

prln. pnhlicar:fln da. rhnmada. na opar.tc qn{l o~ affpcfar. A não
:ll'lixa\:ã" desiPs P·rlilar•s nfí•• 1\ por·ém, ju;;lil'iealiva. parn. qne
"' r•·~rn·i,.:f.a~ rlnixr>m rln sr• aprrsrtlf.ar.
Art.. 20. Pam as manobras. de grandes unidades nu oui r·:·:" PXI'l'CiciM sPrão rlmmadns de pÍ'P'fPrPncia ns msrrvisfa.;;
l:a :!" r•afPl!'lll'ia, ll'l.lr·a l1: 1'111 sPgunido ln~m· os rir• snis f'
CJrr:tll''> n;r,zr•s (IPI.Ira tl "ln arl .• !'l"·, a r.ontar do ann'' sr>gninln
a" rlc ~Prr lit'l'nf'.i:JilJPllt" P qun .ninrla nfírr I.Pnham nri!P:< f:•·nmrlo_pa 11': "· por u·llinw ~~~ da ·I' rall'goll'i:t. alll'ndida a
r•x-rPiJH;'lio rll' IJI!<' !rala o arl. IH. J>anr n. ar·lilharia I' Pnge·nhal'ia, porr\m, sorão chamados "Ólllentc de 1" eatcgoria darirlo

pr·drrrncia ás·

rla'<~r,.;

mais ant.igas que ninda não tomaram

pai'IP 1'111 mannbr·a" ''" rJ,. ?• rafpgoria, (jUI' lr•nha111 J'Pilo oilo
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srmanas de

instrucção

intensiva

em

unidades daguellas

arma~.

Paragrapho unieo. Nas guarnições em qM nlo houver
manobras de grandes unid&des será fe.ita a óhemada de um
f'o11fin~t~ tle re;;twVisla"' ti,.. 3" cal r>,gorla, da classe (on elas'''1<) fixada peln E>~tado-Maior do Exerelto, para receberem
nilu semnoos de insfrue~ão int~nsiva no cabo da gua_l passario
fJ:mt a 2• eaf.egorin. 'Este contingente >;erá congtff,Utdo primef,.,,mnnf.e por nn1·Nwnf.n~iio vnlnnlnria c. ·na inSttfflciéneia d~sl.a,
por designacão na ftírmn onc o E!'if.aflo-Mnior e$la~Jeleeer.
Será nrftncfa para n mino !'iegninte. si nessa f§pooà ainda
niio forem de 2• f'ldt>g-m·ia, n convO<'n~tio dos :reservistas de
:1• f'afegnl'ia IJill' fnrnm !'inein~ elos t.irM de guerra e provarem
!fiiP P!"tãn mnl.rirufndo;; e frrquentam a.<; respettivas escolas.
Art. 21. 0;; J•e;;ervisf.a;; chamadO!' terão transporte á
(~u~la do Estado e uma diaria fixada peln Minitterio da Guerra,
"" aceôrdo com as circumslaneias. igual á de que trata o arf il!n HO. por r! ia de marcha, a r.onlar do dia da partida de sua
l'I"'ÍIImll'ia ao da 3J)resenf'll:r,ão no corpo.
§ f,. • As di~rnsições dr>sfn arfil!'o slio exleneivas ao caso
da Yiagem de regresso do reservista á sua restdencia.
§ 2. • Todo o proccs~o da ineornoratão de reservista é
i~ual ao ela inco)lporaeão de volnntarios e sorteados (coneenlr:wiio, in'!J)N'rão ml'flica, etc.)
:\rf,. 22. Em caso de mobilizarão, os reservistas serão
cnmciderndo"' <'Omo pf'rf.encente~ no exercito &fttivo' desde a
•la f a da pnblica~ão da ordmn de convomtçilo, salvo quanto a
wr:dmenlos e fardamento que só iJ}erceberão a J)llriiP da datâ
''" a fll'f'~mntacãn no Centro df' mobilização ou Deposito resped i""'· Quando chamados para rnanohrn." ou 8CeTeieios (arf i:~n 20) serão considf'rado;; prrfenecnfe~ ao exercito actiYn
a narl.ir do primeiro dia marcat!o para inMl'J}O~Çio,
Art.• 23 ..Em r-aso de mohiliznr,ão. o rr!mrvi~ta que se
niio aprrsenfnr !'lor:í punido dr ncr.,kdo com ns disposições do
c .. rli~n Pf'nal Militar..
J\rf.. '2.f. O rc::nrv!sla r~lmrnarln nar·a manobras de granlir;: nnidadrs. f':XI'rr.fciM rm in~f.rur.çãn inf.ensa . (paragr&JlhO
nnir·o do arf. 20) c qtm por motivo de interesse particular
nftn Jln:<sa se a.prcsentar. requerer:i, rlcmfro de dez dias, a oonlar •ln data da pnblieação rio edif.al fie convoeaçlo, ao chefe do
~pt·vlço de reeruf.amento, ou ao seu comm.tmflaRte de corpo,
ndinmenfo de sua ineorporacão paro mtf,ro atmo, o ~ai 86
:<Prá ooncedido si o .requerente provar que tem cumpri'do a~
dn·i:meoo!il que Ih~ eompef.em no art. flt
~ 1." O reservista cltlmarlo para mnnobll88 e que, SP-m
motivo justificado, deixar or se a.prese•tar, fiear4 su.leito li
}Jri~ão eommum por oito dias, se p.,ssivel, na localidadr. onde
t·e.~idir e á. ineorpol'ftoio Jl!'lo oobro do período.
~ 2. o .O rl\o;r.rvi~ta rfa 1• categoria
oo da 2* que, sem
mnl h o jnsfifio:uln, dei:xm· dn r.umprir as obrigaoljes das lettras
h ~" ,. do :u·t.. fG, fica stdnit.o a mais 1mm iilooJl)flra~o na fórma
da ldh'!l r rio mesmo arf,ig-n; e o ric :J• caf~ria que oommetter
a uw;;rna infracção fica su,jeif,o :i penalidade do paragr-apho
pr·•·cerlonl.f' e ouf.m fnnln so não estiver :distado.
§ 3. o Annualmenlf' srwão ebammios e incorporados, pelos
r·,.mmandanfe;; dr cor.pos, para o período qne lhos compef.ir os
',,_,.,.,

i~fn-<

rle

r·•

o

~· ~·aiPgo!'ia~,

rln qiJP traiam ns

~~

1" n :!.".
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§ ~. • Todo brasileiro deve ter bem presente que o serviço no Exereiln nctivo ou a frequencia em qualquer centro de
insf.rucção militar que lhe permitta obter a caderneta de reservista, não é mais do que uma preparação para o oumprimento
dn dever mililnr e não o cmnprimcnto effectivD desse dever.
Por i~sn. é scn rlewr de honra e de patriotismo:
---a frc-rltH'TH'ia das linhas rle tiro e o comparecimento á~
m:lllnhras orr gTa rrdP~ r>xcr·cicios para que fôr convocado;
--- m::1lltPr-sP inef'~santemcmte ao corrente de sua situação
mililar no nrnnwnfn da mobilizaç-ão, isto é:
o) classe com que deve marchar;
b 1 ponfn para onde se dirigirá no momr:mto em que a-ppa-l'CI'f'r a ordem rle mobilização.
'l_;ar.q imlicaciirs Jhr .~crãn fornrcidafl pelos chefes do s·erYir:o de recrul amento.
§ a. • "' r·-lramarla para manobrai'! ou outros grandes excrcicio.q on a dP flUI' trata o arf. 20 no paragrapho rmico,. deve
trr Jogar· pr.lo !llt'il"' trt'' ""'zrs antrs da data~~~ rr~prrtiva
ÍJH'lli'JIIII'I1t'fiil1 •

C.\PTTULO IH
!li> l~XEJII:l'J'il DE

Ar!. ?G.

{)I

.'!• LINHA

Exr>rcif o :de :?• I inlta subdivide-se em:

a) exercilP rlt' 2" linlra;

b) rcsf'rva do Ext'rcito de 2• linha.
§ t.o O 1;:xrrrifo tlr. 2" linHa compõe-se:
1) dos officiaes n gmrluados recrutados na frínna dos
ri'.~ I! lamento~ rPspcdi\·os:
2) d11s r·idarlãos mn iores de 30 e menores de 37 annos
l!r1 idade.
~ :.>.." c\ rescr·ya do E:mrcif o de 2" linha compõe-se:
1) rln,q :rrnrlnarJ,,s rrrl'lllados na fórma dos regulamrntos;
?.) do,; r·irladfíl)s maior·t•s rle 37 c menm·rs de ~~ -annos rir~
irJ:JtiP .
.\ri. :?G. A pnssagf'm dos ltomenc; que concluem o tr.mpo
no Exrrcilo rl0 1" linha para o de 2• linha, assim como, deste
,.:n·a a .-nra rP,r·r·va. rr•alizar-sf'-.ha no nnno spgninfc ao em qnr
r:~>mpll'lan•m. l'PspPr·l iYaHrrn!P, 30 -e 37 annos na data do licrnriamrnlo ria clno:~n lfllf\ na occasião estiver incorporada 1u
ExPrcito artivo.
Par'a~r·npho 1mir·.n. 1\ vas-sagem dJ·S homens do Exercito
rle I" linha para n dr ?" linha (c deste para a sua resc!'va)'
f:n·-sP-ha cPnsPrv:nHln as nwsmas categorias dn rrservist.as
""'' I.Pnhan1 naflll'~llr. (Yd. al'lr. 13).
,\r-t. 'li. (h cidadãos per·tcnccntes ao Exercito de 2•
linha. qrrantln l'llm·oearl.Js para receberem instrncção, quando
Jllollliizarlns nn. ainrla. quando nomeados para o exercicio de
rrrl'a frJJli'Cãn mililar. prevista em rcg>ulamento, ficam su.ir.ilo:JS
:·"' lr>is t' llfll'llta~' arlopfadas para D Exercito activo.

2G
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Flira ·de:;;! rs casos, respondl•riío prla conrlucta e actos perM; autoridades civis, de accürdo com a legislação comlillllll. Torta,·ia. as falln>< de c·arncf!'I' militar commettidas por
a ui•·

ol'fiei:ws de :!" I in !ta. ,;pJ'ijo punida" na cunftll'lllidadc da lr~i"'
l:ll'ilo Jllil i la!'.

· Art. :?IR. O r·rcrutnnwnfo

ele

officiaes e graduados

do

Exerl'iln de ~· I in h a c ~nas pr·oJnm.:õt)", ohrdPct}Jll no~ rcg.'LIIallll'lllus para () Corpo de orririac~ ria nr~"l'l'Va r :b di~[llhÍ
I:ill'" l'ln Yigur 11:1 III'Sl'l'Va df' r· linha .
.\rf. :!'U. U Ext•r·cilo d1' :.!' !infla l'~f:í isf'nf11 do Sé'I'\·ir:~>
dl' ii'I'JflO tlr paz. cxr•·rll~> "dl' nli5f:unrnfn. e,,·, ~Pr:i nwbilizad"
11:1 r,·,nn:t Jlli'Sl'l'ipla ,,,.Ja l:ll!lSiillli(:ií~> da Hopulllica. J.'ÍI'a
l'lilr·l'f:mto. :;;nj11it'' a periodo" :tllllll:ll!" de in,;lruq;ão eom a dttr:,,:;,, d•· 1 a ti "l'Ill:tlla". para "" qll:u·~ ser:\ e0nvoenrlo l'lll
'''IIIJIO "flJWifUIIo. Illl'dianl•· a•uforiza;;:'ill 1!11 Con:,\Te~""
:\:1-

,. i() li :li .

Pnragrapllo 1111 ien. ;-;fi,J d i&fH'Il~ado.-> r!P~SPS period11.~
~~~
qui'. na da! a da CIJJI\Ot::u:ão, pro\ aJ·em a ,;ua t:lllldil'fto li•• c:o(·in" dro lllll I iro dl' )..:-lll'l'l':t durnn!r o~ f1•eg annns :tiiIPr'inrP.o r IJtll' 111']11' l'lllllflrir~ltl ~F ,;ua ..; lllll'i;l·a\:Õ;o' (]I' ~1Wi1~< "
d1• J'PSPT'I ÍSfa:-;.
·\r-1. :10. r~:m l':tda rirl'ttm!'lcripr:ilo dP reerutaniPHIII. in'''IIJJIII' ü re.;p1•e!iva dH•fia ":ís jnnfa" til' alistamento a rni.;~ilo
d•· a<..;egurar !11do o ~,.,.,·iço dt• nlcrutauwnto dn ExPrcil.o d••
:·• linl!a (alislumrnl11, regi.,fo, ÍIII'OJ']llll':1\,'ãn . 1'111 l'lllldil:i'"·~
Jd•'JJiil':t" :'ts ,.,falwlrcidas para o Ex•·eril11 de J• li11lla .
. \11 .. :JJ . .\'a.-; l'l'gÍÕI'S I' (>iJ'I'lllll..;I'I'Í!Ji;fii'S llfiJif:tl'l':-<, Íllt'lllll}JI' u11 ~t·n i•;o dP ~'"lad"-!llaior do;.; r••.;pm:l ivn;,; qtmrl l'i.-:-gf'llf'r:t''' lnfl,• o !lllll'inwnf" rl'lafiyo ans 11Ifil'-iat•s dn l':XI'I'I'ifo '"'
:." !inha (J·;ogislo, rli~trihui(;ão, inslr·ur(;ilo, l'l.c.).
\11. :t~. Jncundw ao l)p.parlallll'llfn do Pessoal da liul'l'ra. :t rJ•Illraliz:u;ão """ "''I'Vit;.n.; do ExPrcilo d1• ~" linha, qnanlo
: 111 pr~"oal 1', ''"JH'I'ialnli'IIIP. " rr;::-i!'fn dr• "fri•1iae~. >'U:t~ l'olli:1"
r•·~•'l'l·i,,f as

'I•~

,,_,r·vir;o, etc.
TITULO 11

Volunt.'lriad.o, engajamento e reengajamento

C:\PfTTlLO IV
[IIIS

\'<>I,(INT.\I!IOS

.\rt. :.3:3. Torln bra:-;ilr•inJ <Jlle UI' f" de :"d('fnbro a 1:, dt~
""' 11i>l''' (I" de juncir·,> a I;> dn 1'1'\'l'l'l'iro, na ~,, zona: ,. I' dtl
,,,;"·':" :t l:t dn alll'il, na :l") 1\'id. ar!. lO) ~" aprt'~r·nlar :'t :ttlf,ridad" ll!ililar •kclal'aJHln ([111'!'1'1' ~l'l'l'ii' 11" l·~xer·cil" :tl'f i\ o.
--•'!';i

rli

:H'I'(•ÍIIl

('!!11HI

l'flf/111/ff!'ifl.

,-.;a/Í~f,•il:t>..:

~~-..;

.-..;j'p:rtÍJIIt• .. .:

f'll)!

,,. :

f.,.,.

llüa l'llrtdllt'fa, allc-d.nda p1·la :utf.,,ridadl' policial da
fJ
l•l/':llid:lifl· I'Ill q11" rl'><idir 1,<•:-;;;p all•·"fad" "''\f' d1~elarar· '!11:111.1"
' ' ' l " i ' " " •:alldidalo r·•·~idill na zona d•· "IIJI jlll'i;;diq:iío!. '"I
11111 fff'f'i/:i:JI r/11 ('III'JH' illl, I'ÍIIJII!i)f'llfl•, 1"'1' illf.III'IIJ:!f'óJf•·; i.f•o(ll':f
I · • 1ft i .f :1 '
:I .''i 'I I I f'' f' I' i f11 :

f""'
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2) Ler aptidão physica para o serviço militar, comprovada
em in;;pcc(:ão de saude;
3) ter J 7 a 28 annos <le idade, apresentando, em ca>;o

de

sei·

ainda menor, licença do pae ou tutor;
provar a sua naturalização na hypothesc de não sct•
bra,;ileiro nato;
5) ser f'olt eiru ou ,. in v o sem filho c não servi r de arrimo
a JH'ssoa alguma:
G) não ,.:e1· sor!eadn convocado.
A1·! . 3 '1. Ern rasn dP guerra os cidadãos que não PsLivercJu nhl'igados ao st•n i~:n níilitar em virtude da idad<', ou cuja
cal •·g·• n·ia e classe nf1n hnnvcrcm sido mobilizadas, poderão servi" Clllllll volwt! a rio~ pelo tf'mpo da duração da campanha
(\'id. arl. :1").
·
Art.. 3rí. Os t.if.nlados de instittltos de ensino superior '~
st•t\liiHiario, ns I)St.ndani.Ps cta.;; l)f'colas superiores e <'lll geral, o,;
<Jlil) l'nrem possuidores de ecrtificado official de instruccãn
:,;t'l':i I (por! 11g11Pz, gcogl'aphia, histo~ia, arit.hmetica e. óWlll~ '!ria). bem corno os que ficndo reservistas de 3" eat.egorta (ali sI a dos "n não 1 ~c fizerPm atiradores de 1" classe- leem õircil o
df' fawr, en1ÍIO yoJuntario'l, um serviço de seis mezes, no rle<:tll'"" 1lo,; IJIWcs ~egnirão o r.urso do Jlelotão dos candidatos a
, oh o ( Vnl' tJ ltf'f,:lll:tlltenl n para a Instrucção dos Quadrofi e da
Tr11pa. H. fi).
~ 1." I'Prt!Pr'iio ps:-;p direif.o (ainda que já estejam incorporado,;! :"i, como alistados, estiverem incluídos cnl r e os dr s11a
eln"·"~' qun forf"ni
eonvocaflns para 'lUpprir a rleficieneia
dt: alislruuen!o de ;;pu dislricf.n (§§ 2" e 3", art. 103).
~ :2." O mmWI'o rlc yolunfarios de 6 mezrs não P. computado no calculo dn conl.ingcnl e a fornecer, pelo fwrtein, a cada
11nitlatln para JH'Pe.nehiment.o de seus claros.
A ri. 3ô. No fim do curso de caboR, esses volnnlarin~
~'"~'~" s11lnndtidos a Pxame.
~ I." Se forem approvados podem:
~ '"'" lirt•nr.indns no fim dos 6 mezes como cabos da 1'r'4)

,t:t't'?'n;

-- ;.;ngnir o ctn·sn rle pclottio de candfda.tos a sargento e,
nptís o PxanH~ rlP fi rn de curso, ser licenciados como sargento
'"' r·rl11n d1· reserva. confnrmp sejam approvados ou não, e salyo
o dirr~ilo d,. contimwr no ~rrviço, mediante engajament.o.
~ :2." ();.; I'I'Jll'fl\'<HI•t,.; SPriio mantidos nas filei I'Us até cmnpltdarrm o,.; ô lllt'zl',.;, quando serão Pxcluidol-' como reservistas
dt• I" c:~leg·oria.
Art. 37. Os vnlnnt.arim; de 6 me:ws podem ser admittidn:; nos corpos aftl n ullimo dia marcado para a incorporação
dn~ stwl.earlns.
Arl. 3~. O sorteado, possuidor de um dos requisito,; do
ar! .. :15. I Plll dii'Pilo á sua inclusão em um dos pelotões de candidntos " so,·qento nn n. cabo desde que satisfaca as condições
t~xigidas pPlo n. r. Q. T. O commandante de companhia. Ps(JIIHdrií" "'' hnlt•ria intlieai·ú a qual desses pelotões poderá per·lt•ncPr.
A ri . :10. o, eorpof; de II·opa em cuja guarnição ou nas
1 r·nx im itlatlt•,:; nfin h ou\·" .. l'Scola rmra sat·gnnt ós poderão aceeii a r·, co !I! o """ 1111 a rios dt• .1 mpzes, eandidatos a ':;argento, reser~·i•;ta~ dP '!" cai.Pgnria que satisfaçam as condições para serl)m
''·•'.llT!dtJ,.; no 1'1'/of,io tle r·andidatns a sa1'gr.nfn, sujPifanrln-"r
,., ,.,·."'· n. ra:•.Pr l'"hi:JIIIl'"'''" <'xame pm·a· rabo.
·
·•
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§ 1. • A incorporação desses voluntarios se fará no primeiro dia de instrucção do Pelotão referido, e terão as mesmas
obrigações e regalias das mais praças a elle pertencentes.
§ 2. • Os qiJe forem approvaaos no exame final e declararem continuar no Berviço, serão promovidos de accôrdo com
o numero de yagas existentes e classificação obtida.
Si; porém, não desejarem continuar no serviço, a pt·om,Jção se dará por occasião de sua passagem para a reserva.
Os reprovados ficam reservrstas de 1• categoria, podendo
frequentar mais um armo, a juizo do commandante do corpo,
a instrucr;ão do Pelotão.
Art. 40. Os especialistas (artífices, corneteiros, musicas,
telegraphistas, etc.) podem sPr acceitos, como voluntarios, em
qualquer época do armo.
§ 1.• Uma vez incorporados são matriculados, obrigatoriamente, no curso de especialistas de que trata o n. !J, item 3•,
do n. I. Q. T.
§ 2." O tempo de serviço desses voluntarios será igual ao
da classe que e:o;tiver incorporada e deve ser contarlo cmno si o
voluntario a !'lia perlenccsse no caso dellc ter verificado prat;a
dentro do primeiro período de instrucção; no caso contrario,
corno si lH'rtPncr>sscm á claflse a incorrtorar no anno seguinte.
~ 3. • Para o~ set·viços dP aviação c unidades de t~arTo,.;
de assalto o prazo para os vnluntarios que se destinam a PspPcialidadcs será de cinco annos. De igual duração snrá o
primeiro período de f'Prvi~·os doi! ;;argentos provindos das eseolas resprcl ivas.
Art. 41 . A praça lict:mciada do serviço no BxPreíto
acl.ivo por motivos outros que não u da conclusão do lPtttpu,
tem direito á cadernrta de reservista:
a) de 1" categoria "i tiver completado a inst.rnr.t;.[o rln
sua arma;
b) rle 2• categoria ou de 3•, si tiver ou não pelo meno.'l
oito semanas elo cffeetiva inst.rucção c aproveitamento correspondente.
Paragmpho unico. Esta disposição não se applica aos indivíduos de quo trata o art. 5".

CAPITULO V
ll!lS

E~fL\.L\llllR

P,

fiEENGA.TADOS

ArL -12. Poderão engajar-se por mais dons annos para
a arma a que pnrtcnccrmn, as praças que tiverem concluído o
tempo rlr ser·viço c, al!;lll dn P"~suirem boa conducla civil e
militar e a iuaue maxinm de :28 annos completo~, furem:
a) sargentos uu cabos de qualquPr das armas alé o total
do respectivo qn:l!Liro dos corpus;
b) anspeçada~ ou soldados, volnnfarios nu sorteados, em
numero total de 12 na companhia, esquadrão ou bateria (dos
quaes seis conductores nas de campanha e de montanha), e 16
na eompanhia de engenharia. (Es!ies nu meros poderão ser
modificados mcdi:mt1~ pl'opn.<fa do Esf:1'11o l\Iaior do Exercito);
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c) l'UI'!lü[ eiru.', t.:lari ns, lam!Jo!·e,.;, mu~i cu~, pessoal d•1s
,:en l\:u.,: dt) inl.elJtlt'JWia, m<.lli~rial .l.wlli~o, sau,de, vclcriuaria,
tclegraphistas e arlifiue~. alé o Lula! do respectivo quadro !lu:;
e o rpos.
§ J.• As 1 agas q1w l'icarum no tola! dos eugaJav.ei,.; de
que Lratalll as lei rai:i lll'el·edeutes deste artigo, serão preenchidas por praças q1w nu plano de licenciamento forem designadas, de pn)ferew·ia por vontade pr:opria, para ü scrvi~o
th [(j me:ws \ldtra c d11 arl. \)"). Esla dtsvu::;içãt• uftn se lL'lJJlliea uo easu do serviço de dous auuos.
§ 2." Poderão reeugajar-se, salisfazeudu as coudi~õcs de
cunducla acima estabelecidas:
a), os sargentos, até completarem 35 annos de idade, perfazendo no maximo lres quartos do total dos sargentos da
companhia, es<Iuadrão ou bateria;
b) os sargentos que, na data da lei u. 3.216, de 3 do janeiro de 1\H ;·, cunlavam ma i.~ do JO aunos til~ IJ<,ns sn·vi<;•'"•
ai é completarem 20 annos;
c) os caiJos ltal.Ji I iLatlus com u concurso para sargerit os c
o vcssoal do LJLW trata a Iett 1·a c vrccctienle deste artigo, ~~~
cept.uados us mus1cus, euruclciros, clarins e artificcs, totlu~>
a[,, completarem cim·u anuos de sPI·viço l \·ai!~
d11 .tu·:. :•
d) os mn,.;icos, I'IH'nnloirus, clarins, tclcgraphi~tas, al'lllil·<·.~ ,. o pl:s~oal <)S·Jll'l'iali~ta dos Sl'l'viços de saudc c vcll'.rinaria, a(L; "IIU exclusão do .exercito do 2" linha;
c) os especialislas de aviação c carros do assalto poe
pra.ws succc~:-;i vo' de trc:; a!lll<lS até sua exclusão do LExerci Lo
'l<: 2• linha.
·
§ 3.0 0::; sargenLL '" c cabos quo tenham, respectivamente,
111ais de oito c cim:o anuos de serviço são excluidos a qual!Jil<)r tempo, as:oim l!llO obtenham uomeacão para emprego
civil, na fôrma da lei respectiva.
§ ·Í." Todas as vagas que, pelas disposições desta lei,
de1 am dar-se no fim do primeiro período de instrucção, hão
d1: s•~r levadas em c uni a por aueantamento, isto é, preenchi das
na incorporação do auno do instrucção correspondente.
§ 5." Os requerimentos de engajamento ou reongajamcnto
devem sei' resolvidos pelo commandanto do corpo, da brigada,
da região 111il ilar 011 do J lr•parl.amenLo do Pessoal da Guerra,
C<Hil'•rn•c a unidad<: nndc llcSi•.jo servir o requerente.
Art.. 1·3. Os Jogares ou empregos regulamentares, que
caibam ás pl'ar:a~ nos eonlingcntes espeeiae,s dos sorviço::l e eslabelccirnenlo~
mililar.es, ~erão preenchido~ por inclusão tde
n•:;f'l'·lisla ." da J·• eal1•;.;nna da 1" ou da :2" linha como enga,iad".~ 1111 roeuga,iados nesse.~ t'Oill.ingL~ntcs.
§ 1." Em lae.~ .~r.rviços 1111 cstalJclecimenlo.s as praça:< poderão reengajar-si' emqtwnln bem ;.;ervirem, até sua úxelusão
rl<• Exerci In de ::• I in h a.
~ :!." A~ fll'at:as L'n;.;ajarla,; nas condicões acima não pnrlem
~rr t.t·nnsfl'l'idas para os corpo~ de tropa c continuarão a per!Pilcer r·omn res1~rvi~las ans enrpns em quo estavam rl'iaeioll:lfl"s 011 Ih<'" fnrc111 rll•signadns.
A1·l . .n. As prar:as L[IH' f'lll eampanha concluírem o t.empo
r!n SfH'Vi<;o sm·ito eu11s i"'' 1·ada" Pntrajudas 011 reenl','ajadas ai<; a
!<·• rninar;ão da guPn:t.

s :.:"
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TITULO III
CAI'ITUJ,O Vl
Dl\"1~.~0 l\11LlT.\ll 1111 'l'lmiiiT(IIIIfl JJA IIEPUBLJGA

(\"11. art. lti!

Arl. 13. O L11l'l'i(.Hrio du llnt;-;il 1; diyidil.lo em oilo l't)t, ..... :>
cin•JlJil,;eJ·ip!,'fío 111ilitar, a ~alu•r:
/'ri uwira n:yitio --- Comprcllcndendu: Capital Federal c
Eslatlo::; do ltio 1h~ .Jatwiro ~~ .Espiril.u ::lanlo .
.'ú:yuwia r1:yi(w -· :::;. l'uulo e Uoyaz.
:J'I'rr:t:iru llcyiíiu - !tio Uranch~ do ::lu!.
(Jruultl llegiãu !\li nas Ueraes.
f'

11n1a

(Jninta lleyú1u Parauú e 8anl a CaLhar i na.
8e.1·ftt n:yião --· Bahia, l-!ergipP ,. Alagoas.
Sf'tima 1'Cyiúu
l'entalllbuco, l'amhyba, lliD Gra11de du

:\11rlr c Cear.ú.
Oiltll'a rr·uiúo --

i'i:why, :\laranhfín,

Pa1·:i,

.\mazt~tw.-·

o

.\1'1'1'.

f~i·rt·uuPt.'l'ÍJI('tíu mililnr .\Jallo 1:rosso.
.\ri. 'tü. Cada 11111 d1,,; E,; fado:; ,. " Di,;lrielo Ft•deml eou•.1 i I nem uma circum:sc'l'i1J~:tio tlc l'ccrnlameuto, C•llll excPpÇiiiJ
d11 E"Lado UP Minas (:,.raes. quo fica dividido em duas. O Ler-

J'iiol'in frrlel':tl 1.l11 ,\CI'I! faz pa1'Ln da l'Íl'Cl.llll:'('Tip(:fill d11
~fi"

a" snguin(e.; a..; cit'C:IIIIISCI'ipr;ües du rccrulamcuf.u:
J• região:

1" Capilal Ferlcr·al.
lli11 dn .Janci ro.
T' J•:,piriln ~anlo.
~·

~·
~·

.\!lia-

região:

'São Paulo.

ã" Gnyaz.

:1• região :
li" Tii() Gr.anuc do

Sul.

-'1" rrgiãn:
\1 in a<

l:rrac~.

!i" l'Pgifin:
g• Paranfi.
1'0" .:-:anta Cathar·ina.
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H' região:

t t• Bahia.
12" Sergipe.
t
Alagoas.

a•

7" região:

1 'l" Pernamlmeo.
13" Parahyba.
1·6• Rio Grande do Norte.

17' Ceará.
&• região:
18" Piauhy.
19" ·Maranhão.
tO" Parú.
:! I" Amazuua,; c Acre.
1:irel!l!t~crip1;ãn

lllililar:

:!:!" 1\lal lo UI'"''O.

Ar f. 11. As e i I'CIIIll.'icl'ipi:õe;:; de recrutamento ~nbdivi
tlem-se em districlos de alistamento e recrutamento, cada um
n•nst.if.uido 1k 11111 llllrlli~ipio, os quacs f<Crão Ollllll!radns sl'!:'"idallr••rriP di•nll'" dt• ca·da circumscripção.
~ l." Cada 11111 d"~ di~l.rie!os mnnicipacs do Dislricto F6lit·t·al falllht•llt con~l ilrlf' 11n1 distr·ielo dP ali~tamenlo e rccrlrfanwnlu.
§ ~-" Os uutr·tr.< mrmil'ipios dp 100.000 ha!Jilant.es ou
111ais. Ji"dl't'iío, por flropo,;ta do chel'e do ser-viço de recruta.-

ll!l'illo, l'l!'"lvida JWio cnmmand::mtP ·da região ou circumJllililar, sr•r· idPnf icanwnle subdividido:;; em districtus
d' · ai i stamc nlo, IH' O[lO n: i onalru ente úQtwlla cifra.
~ :~. 0 Elll casos I~SJll~eiae~, poderão ser iuclnido~ no Lel'l'iJorio dtl IIJila cirr:.ulll.'I'I'ÍlJÇão de rPcrutamento um 011 mais disfr·u~lo" dt> otiLr·.a q,rre llw ~P.ia vizinha, desde que, pelas suas
yias dp conlnllrrlir·ar:fio, ""~~·~ •lisl.ricfo.~ esf.lljam ligados mais
di l'r•r· [ arllf'lllt• ;iqrrPlla 1·i rT-lllllcl'l'i pr:ão do que :í. :o; na propria.
~~·~·iJH:ãu

1:a1"~ ao E~ladn :\lairll' do EXt'ITilo rp;;ol\·1'1' ~nbre PS:'c assl!mJIIn. "'lvimlo os <'4Jil111HlJH!anL1'~ de região ou da eircumser·il" :l•r illfl'l'('~.-;ad<)S.
Arf. -HL O 1 ;,), l'l'll" l"'dc~r:'l g-rupar r!sses disf.rict.os dP
mrrdo a eonsf it.u i r· zonas rk I'Ccrrtfamento (alistamento c incoi'Jl"ral:ãol. enrTC.'Jllllrrlrndo :ís unidadr'.;; do Exrweito para
r11,Ía l'rmsfiluiçiio t~>nfram rir· eonlribuir sua respPetiva pnpular:iio " ;;cus rei'Hrsos.
§ f." I lr- prel'rt·eneia, a cada C'li'J"I de tropa deve cor,.,.,Jl,lllflf'l' 11111a zona. Quando, porém, dou~ ou maiR corpns
aqrrarlclcm no me.'-'lll" úi,;fricto, dcve1'ão eJlps pl'-rlencer a nma

unil:a Z"ll:t .
.\1·1. \!l . .\a •lnf'sma cil'l'lllli'CI'ipcão de recrutamento a.c;
Zflna" df'\l'lll ser eon;:fituitlas de modo que ha;ia facilidade cie
r·••llmllmil~at:ÜI's f'llf l'f' ns -~Pu;:
;1 lllf'.'llla PI'"Porr:fill Pnf 1'1' ;;na

districf.os e, approxil'.1adam.ente.
pnpnlncão c o effectivo do corpo

:n
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'•rr ""·'corpos quo lhe !H)dt•ru3~1ll. ~~~ ilamlo-~e, porém, rr·acciurt:tl' os distr.ictos.
l'aragrapho unico. Bm ccrl.os casos, se poderão grupar
rliversaf' zonac; dP rPerutarnt•nf.r, de modo a formar su.b-cir,-~~ 11/St'l'ÍJIÇÔI'S.

TITULO IV

Do recenseamento militar
1:.\I'ITULO VIl

.\1'1. :.o. T11d•• lt!'.tsilr•il'rt (• nl~t·igado a Sfl alistar, deHirn
rpr:tlr·11 pr ÍIIII'Íl'l" Jtii'Z".~ (uilu na ~· zona ·c 10 11a :J•) do
:1111111 r·il il 1'111 1pr1• l'l'lli!JII•Iar :'I :llll\lk-< dn iilard1•; (IO{(I'Ilrlrt
l:r11·1"·rr1 l:w·l·-11 rlr'clll' a irlarlr· d11 I i :tlliiUS. !('ara Rf' alió'tar .
.1•:!11 Íl'i(l:t )1111' l'.'l'l'ipl" 1 \'ri. ldLras a e b do ~ 2" do ad. f)5J
"" \l·r·h:linll'rlil' (r j111tl:t dl' alislar!li!lllu militar do di'll.ric.ln
1'1:1 '1'11' r·r,irll' "" :i "'' qlr:tltJIIer· PIIITn da circumscr·iJH:ãn, --; ··11 11"1111', li I i:II,':Íil, pr·t•fi,_-;iíll, n·~irll'lll'.Ía e a data dt• nas<· i-

""i

"r·· r rio.

s

!." .\. junta li obrigada a ~·nf.n•gar dired.arnnnfe ou ren:d(l't' pnlo r:orTt•iu dt•nf.ro r!P. 10 din", a f.odo aquPIIr qnn a"' i 111 fH'IICI'dt·r, 1!111 Cl'/'li[ír·wlo d'' olislamcnto. (Vd. fornmlario
,. llr•trlt·lo T .
~ :2."
O l't•rLil'icadiJ stí sr~t·:í conredido aos cidadãos fllil'
l''l'nlllannanH'IIf.r~ Si' dirigil'r'rn ás ,innfaf'. caltPndo-lhe~. <lPnt.ro
"'' JO dias, afll't'éíl'rrfar· as n~clam:u;õr•,; a 1!111' ~e .iulgare111 1'0111
1iit'1'ifu.,
I} r:t•r'l.il'il·:trlll, )llll'•;llt, não c:r'f':'L 1'11111:rdido Sf'Dl JH'olvia \'1~
rifit·:ll'iill 11ns li\'1'11~ d<~ r·~·gi'I.J·o Pivi! 1111 ú visf:t dn I'Pr(.irlií•J dt•
;•l:rdtl. (Je inLrJiro let'JI') t,'orrl.1·"' ""''lrrnr•rrlll" qtll• l'"lrlpl'n\t'lll
:•.lll·gar·tti'S dt~ rcsilklleia.
:i:·' () lllr'~Tllll "erli{if'orlu d,· a.li·da!ll''il/u rolu!lf!l.l'io Sl'l'<Í
t'JI:urlido ao individuo que por mrlf.ivo ,inlgarlo jrr.-;l.ifintdiJ
p1·l:t ,jrrnfa df' ali·dallll'lllo nfw sn tr·11lra ali:<tado af_,; an,; 21 arl-·

s

Jj:l;!.

~ '•."
Todo arplt'll:•. qtJP al.r' a fii'I'SI'flfrl data niíor r~sliv1•r
:rli,l:rdll. rlt'\'l'rtí l'azt•l-n dr'ó'ile 1(1111 c-1.'.ia tll:tir~r· tlr- :.'1 '' rlrr',1111!' dr· l í anrtn' dt• idadr• .
.\ri. ;tf.
:'In ra~'' t(,. :rli,lanu·rd" l'rlr rlisf.l'icl.rJ ljll•' nií11 n
ria r·r·:--ir!Prl{'ia. ~·;d"' art ;;Tis(a,rJr, dar· rli~::o ,,,.j,.TII'ia :'1 jiJid.a d;t-qlll'llt• l'llr ljlll' I'I'."ÍrJ". ('1'0\':JIIdll 11 :il(l'g;H[II, >'tdl fH'rr:t dtl nl'rJirlllllr: T'l't~l:11na:;iío: ll11' "''r· d"l"r'T'ida, d1•vm1do a rl'f"Nida junta
jtl'"' idl'nriar para a Plintirmt;fw rio ali."t.adn no onf.ro dist.ri~ln.
!::1"1' n infr'l'l'''"ado niío prill'l'rb r]!o;o;-;n Jllllllrl e 1 r'n]ia a
,::11··'1' rftl(:lica(:t rio· "'l'lr·in, pl'l'\:r.lr•t'I'T':'t. o "" di.,fr·it:/n da r·(';r ;,·ru·i;J.
p;q·:n-~T:IpiHJ

1111 il'f'.

f~T.

porr~!ll,

r1

inf,PI'I'.<.:..;ado nf!n p:-:;f,iv~·r

:1li~l:lrl•1 1111 di.-;( r· ir· lo "" "r a n•sidt·rH·i:l, s:i11 \:ti ido.' os :-r•dr•i11S

:T:rii;-:•.dll.; 1111 di."ll'il'(n d.1 ."1'\1 11:1-'.r:il\1• 11f11 1111 ll:tilll"llt' 1'111 111r1l
ri, •. ,. l'•'·'idid11 alo'· 11111 ar1r111 anL1'' ria d:d . a da Oftt'l':JÇ'~O. CalJtl
:t(l ~·rJr'tf'(l.dr, rJfl~-:;J"-! f'I)Jl lit;f'lf'"\. npl:n• l 11',j) ~~f'f \"jf_,;f) Jl:t r'l f_';-i;-ÍJI f'lll
r·r,, rl'~itle ..

...

.\
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Art. 52. Os brasiíPiros residentes no r\3Lmn~cim :tlistam-se em qualquer d'Js eon,;ulados Lra~ilciros exist.ente.s no
}taiz em que se encontt·em, ou na prnpriá legação ou embalixada,
podendo, entretanto, fazcl-n :-<P!1,1mrlo o disposto no art. 50. Na
primeira hy;pothcsc, o ccrtitJcado de ali:stamento volunbario (ou
a cadrrneta mi.IiLar, art. 50, § 1•) ~ceá expedido pelo cncarre~-;arlo •lo f!ons·ulado on JJe!o ministro on 0mbaixador, cabondo a
c;:l;•;; rr,mr-!Jcr', alr; 1 '~ abril, ao Ministerio do Exterior, para.
~~r· pr.. ~enle ao rla Guerm, a relação dos cidadão-s alistados,
afim dr1 sPrf'm, pelo respectivo c-hefe do serviço de roorutalllf'tdo, inclui.Uos no alistamento geral do t• districto da Gapi ...
tal Ft:'d!ll'al, si o intereS$aDo não escolher outro.,
CAPITULO VIII

\

SEI\VIÇOS DE HEORU1'AMENTO

·.'.).L Art. 53.

Em cada cü·c.umscripção de rooruLamento ha:-

'Vt!\I'á um Sorviço de ReCJ~ntamento (S. R.) que comprehenderá:
: \>a) uma Chf'fia do Serviço de Recrutamento (C. S. R.):
'
.·.· b)
tantas .Tnntas df' Alistamento Militar (J. A. M.) quan-

t<_>:f forem. os_ districtos de alistamento em que sub--dividir a
en"tcumscnpçao .
. • . \_.Ç}~. uma Ju~ta de ~e.visão c Sorte!o (,J. n. S.);
· 1d). ,rm Rcgl'stro Mthtar <Itto. M ..'.
1~. 5í. O serviço de recrutamento será dirigtdo por um
çhefll!, oorom'l ou I enenLc~-coronel do Exercito pr.rmanonte, em
sorvtoo sel.ivo ou rcfm·mado, tr~ndo os seguintes auxiliares:
dous majores ou capitãc~, rnl'ormados do Exercit.o aclivo, chefes d'e secdío; 1c' on ~o· tenentes reformados ou ua 2" classe da
reserva ,di1 t• linha, como adjuntos, em numero arbitrado no
art .. 55;:·f' tantos deleuudos quantos forem os districbos de alist.améiltoi :lté o posto do tenente-coronel c assim discriminados f.Ot ot·dem de {)rcferencia:
11•,. officiaes refonnados do ExP.J't~iLc• act.ivu;
· 2•, ·orriciacs da 2" classe da J'eseeva de 1" linha;
/3•, offic.iaes do Ex~rcito de 2" linha.
: Art. ;;3. Os adjuntos scrfw em mmwt·o de seis nas 4•, 6',
7~, •8', 9' " 22' eircumseripção de recrutamonto (trcs adjuntos
em e~a secção); de quatro nas 1', 2", to• G 21" circumscri. p~ões de l'Ccrutamento (dons em cada secção), c do doos em
clida 'Qlftà das restantes circum:-cripções ue recrutamento (um
~-~a secção) .
. ; · § 1." Os auxiliar.·,; rle c~et·ipla serão ;.aege.nll)S da t•c,iterva, S~'llllo oito nas 1•, :?", -1•, 6', 7", 8", 9", 10", 21•, e 22• cir,:cm.~scripçõ.es (quatro f'lll cUJrla sce\ão), e seis auxiliare:> nas
tmesmns rondições nas demais (tres em cada secção).
;
§ :?.• As snb-cir,·nmscr.ipções, qnando formadas, terãL)
.··organiza,,•[íq identica :ís eit·cumscripçõrs de recrutamento, sendo
d•.numm·o de adjunto~ ~~ auxiliart>s fip f'Snipta fixado ]lCio l\linisterio da Gueera. mediante vropusta. do eommandanto da
regi-ão 011 nircumsceipção militar. Os seus limites e sédes serão
determinados pelo Estado-Maior uo Exercito .
.•

.,.

, :.:,..., 4e 192!- Vol, II
,,

3

•

ACTOS DO PODEn gXECUTIVO

§ 3."

f.oitas:

As nomeações para o Sl'l'viço de recrulanwnt.o

s•~1·ão

a)' do chefe do serviQO, polo Miuieflerio da Guerra, por
[Jroposta do chefn do Departamento da Guerra, qu·e consultat'{l
prévia e reservadamente o commandanto da região ou e.ircumscripção interessada;
b) dos chefes de secção, adjuntos o delegat.los disl.ri•~' aP;;
tamhem pelo 1\finistnrio tia GuP.rrn. por rwopo!-lt.a do r~fllllllHIII
danf.(} da I"JJgiilo flll I'Íl'f'IIIOSITÍpl;fl•t milit:u·, I'·Uill ÍllfOI'Illflf,"fi!l 1}11
nhme do lJ. G.;
c) dos sargentos au:x.iliares, p~lo commauda.nte rla r··~g-iiío,
por pt·oposta do chefe do serviço de recrutamento.
§ 4. • O mini~tro da Guerra poderá autorizar· o~ eummandantes de r·egião e circumscripção a fazet· as norw\at:.õns
dos adjunl os c delegados disl.rictaes.
§ 5. • Em tempo de paz nenhum offieial superiol' rla t.•
classe da reserva da 1• linha, bem como nenhum official do
Exercito 1Ja 2• linha podcrfí.o 1'\t~rn!ll' funcções nos sr•,·vicos
dr~ rm:rul.amonlo (Chnf'ia, .Junta d•~ Itcvis!í.o e Sol'fcio n Hegislo Milif.ar).
~ li. • Os ofrieiacs reformados, os da 2" dassc 1la l'csen a
da t• linha e os do Exereit.o de 2" linha não terão venciuwnl·os
militares pelos eargu!' que cxert:lH'em nos sm·vicos do rmwulamenfo, mas, sim, graf.i fi<:açiics esper.iaes. qun serão ann~t.al
mont~ ar·llilradas pnlo l\tinisl.('rio dn 0JH'.I'J':t, no l'aso dP lw.vr·t·
dnf.açã.o orçament.aria para La! fim.
~ 7. • O minisl.ro da Guerra. desrl<~ q1w ,julgue t:omeuierlif.e,
}Joderá nomear officiaes do Exl:'rcil o acf.ivo Jl3l'a os sel'vi-ços
dn rccrntamcnl.o, sem direito ás g I' :ti i l'iea(:úes espee iaes r·•· feridas no pamgmpho anterior.
Art.. 56. A .iunta de revisfio n sorlcio, bem mmo q l'egist.o militar, fuuecionarão na Ht;d,. da r:.lwfia rlo Hcrviçh de
reerul.amenfo.
CHEFIA !lO Blm\'IÇO

111~

IIECfl(l'f'.\MP:N'f'O

Art. 57. /\ chefia do servit.:n dr I't•r.r·ufamenfo. em ,t:ada
r.ircumscripyão, ;~omprehenderá:
a) um chefe;
b) fluas sce~;ões
e 2" srr(:·Õ(~;<) .
§ 1. • Compete ao chefe do sflrvir:;o de re1:rufamenf.o:
a) superinf.em1er todos os f.rahalhos das duaR Heccõ•~,;;
b) presidir a junta de revisão e sorteio:
c) assignar todos os docmnenlos qun devem sar mandados para fól'a da reparf.ição {ao commaruiante da rPgi;'ío,
Departamento da Guerra, autoridades r,ivis ~ militares). !
Nos seus impedimentos será substif.uidn pflln mar.!> grt\!lnarlo ou mais antigo chefe de Hf'.r.t::iio.
§ 2. o Compete á f• secção :
a) mant.er em dia o regisl.r<t rnililar dos individuos 811jf~itos ao sen·ico militar· na 1" linha ( 1", .,. ~~ :J• ealeJ!or·ias)
~~ na 2" linha (t•, 2• e ;j• cat.ego•·ias);
11) organizar a H listas de rec•·uf.amPHtt• nas quaes rnnucionará por classe, categoria e profissão. os nomes do:< l'ollseriptos da eircumscripçfio;
c) transmittir ao S. de Estatfu-Maíol' da regü\u ou circumscripção, por inf.Prmedio do eht>fe do R. R .. {'Ssas listas
de recruf.nmPnto que indicando '·'~ ,.,., . lll':"os da!-1 din•r·sas cir-

o·
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Clllll::i{Tipções pm·mitlcm uma Jisti·ibuição racional dos reser\·i:-;tw; entre os corpos c o~ sct•viços e a organização dos quadJ'('~ (Vrt. art. 2° do tlecrclo n. f5,f79, de i5 de dezembro
de Hl21);
ti! distribuir umninalmenLe os reservisl.al; das diversas
e.al :•.gorias pelos rtiffercntes eorpos ou serviços, segundo as
orrkus do Serviço de Eslado-Maior regional;
e) organizar para cada resm·vista de J• categoria uma
caderneta individual rte moLilização, indicando-lho onde o
IJUando terá dn, sn apresentar no momento de mobilização e
la7.o>l-a ehegat· ás mãos daquelles reservistas;
f) fazer annolarjão identiea nas cadernetas do:> reservistas da 2• categoria, hem como nas dos de 1' que 11iio tenham
~;ido estas ultimas annot.adas pelo corpo owie Hcniram;
o) cumprir eserupulosanwnte as disposições relativas á
uw!Jilização consignadas nos respectivos regulamonlos;
h) l.er a sou cargo as cadernetas de rcsm·vistas ( 1•, 2" e
;J' eal.egorias) em ln·aueo, rceebidas da DirceLoriu Gct·al de
Jnl•·ndeneia da GumTa, ou solicitar do chefr do serviço i' sua
l'nnfrr.ção, se, lHU'U isso, receber verba espt,eial, c rorneeel-as
Jllniliante requisif.:ão das autoridades competcnlcs (commandanf.rs de corpos, inst.ructores de escolas e sociedades de tiro,
•klegados do ::-let·viço de llecrutamento), pat·a scrcnJ por estes
r•nl.rPf:;-tH's aos rcscrvisf.as, alnmnos de estahclecimnlos de eusi no. associacõ(~s. >meios de tiro de guerra, sorteados, volunl;u·ios e alistados que tiverem direito a essas cadm·netas, de
ar•~úrdo eom os regulamentos (arts. 13, 3:-í a 40; !10 c seus
paragraphos; f>2, 106 e HS);
i) remef.ler por intermedio do chefe do S. R. ao D. G.
( 6• di visão) annualmente até 30 de novcmiJro urna relação
nominal, por graduações, dos officiaes da reserva que desempenlmm funeções militares na circumscripção e junf.as de
alistamento, espeeifieando os vencimentos dos que forem
furwcionarios publieos ou pensionistas do Estado E~ a que reSP, n a pertençam;
.i) averbur nas cadernetas dos resei'vist.as das l.res categorias. lo~o que attinjam a idade regulamentar, a transferencia dos mesmos para o Exercito de 2" linha onde elles devem
r·pntinuar até serem excluídos desse Exercito;
k) organizar o registro dos officiiaes da reserva (i" e 2•
classes da 1" linha, Exercito de 2" linha) com indicação da&
rcsidencias, destinos, datas em que se libertam do serviço obrigal.orio (arts. 7" e 68, do regulamento para o eorpo de officiaes da reserva c modelo S deste regulamento);
l) dar baixa nos registros aos indivíduos relacionados de
,·.uja morte tiver conhecimento por documento official, e communicar ás suas famílias directamente ou por intermedio dos
delegados districtaes, os obitos dos que vierem a fallecer no
serviço militar, fazendo entrega, mediante reeiho, das certillí'•es do registro civil que lhe forem enviadas;
m) confeccionar a folha de gratificações do pessoal da
r,ir·c·umscripção dn t'CtTulamento e juntas de alistamento;
n) rle um modo geral. compete á 1• flecção o estudo de
f.odos os assumpf.os que se t'r>fm·em a resernislas c pessoal do
s••r•yi~;o

de t·r~et·ulamrmto.
§ :1.• Compete á ~· secçiio:

a) superintender todos os trabalhos de alistamento dos
dist.rictos, reunindo e guardando todos os documentos que com
~·IIPs ~e re.J:wiunPill, inclusive do pessoal pertencente ú Marinha
ttll'r·•·anta;
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b) ai.Lemlcr :ís reclamacõns a que se refere a alinl'a c 1lo
art. !H, dr~de q1w a ,junta (k revisão l(~nha encerra(JO seus tralmlhos do scgunrlo pcl'iodo;

aa

c) communiear ao commandanlc
regmo ou circum:o;cripçiio militar.>, por inl.l't'medio do chefe do S. R., afim de
serem levadas ao conhecimento do chefe do D. G., todas as
ali Pracões qnP mPrnçarn Pspe('.ial t•efercncia c digam respeito
ao alislarnenlo. r·Pvi~iio, sorlPio P incorporação dos sorteados;
fl) organiza1· annuahr!f'nl.~~ um rl'lalorio do sorvico acompanhando-o dos mappas e si atistieos nceeRsarios (modelos N c
O) e rcnwl.l PI-o, por· via hierarehiea, ao D. G. após a cone! !lsão dos l.ralmllrn.~. Para Pssc fim, a J• sec~.:ão forneeerá á ~·
o,.; dados eotTcspmlllPnl P~ aos seus trabalhos;
e) caleular o numero de conscriptos que cada distriel o
(zona rlc rcerulnmr·Bio) deverá fornece!', tanto ao Exercito
enmo :í :\!'J nada, dP accúrrlo com os ar lA. 4 7 c seguinll's c 103
n sr•gui nl.cs;
f) propor as medidas que Julgar aeerf.adas á boa rnarclm
dos l1·ahallws da secc.:ão;
g) fii<calizaJ' di['(~ufaHwnte ou pnr infPemedio dos seus adjuntos, com ;;ciencia do l'lwfn do sí~t·vi~:o, os tra!Jalhos dos delegados disiJ'iclaPs t\ das ,iunfas de alistamento;
h) l'emelll'r aos dclpgados di:·di·ielaes n ás juntas de nliHl!Un~'nln o rnaf,.r·iul dr~ e:xtwrlien.h\ vr·r•ciRo, adquirindo-o de at:-·
,.,·"·do co111 ;r,; ord1•n.~ do <~lrPff.'. do ~r·t·vir·o;
i) ter·mi!ladu D JWL'iodo de iHcorpol·aÇão, remeUPr ao commandaJJ[P da rPgiiio ou cil·rumscripr_:iio militar c capitães ele
portos, por in!Prnwclio do ellc!'c do ~. H., até 15 de janeiro
( 15 de maio, na :!" zona, c 1!3 de julho, na 3") a relacão, em
duplicata, dos sorl cados que, convocados ou não, tenham d~i
:xado rll' ser ínrorporados (at•l. :3" do Rrgulamento da Taxa
l\1 il i I ar) :
.il Jli'OYid<'IH:iar· pam qtte as juntas dP :J!islamento não
fiq11nm dl'sfalcadas de seus membros;
/fi rPedwt· 1rruo~ ns doeumentos rclati vos ao alistamcnl n,
re\·isiiD P s(IJ'IPio, rttlll'ieados JJPlo l'hcfc do servic.:o;
l) l C!' a :;;eu l'Rrgo o at·e hiYo ni:io s(l ria Aecção l'orno o
da junta de rnvisiío P sol'IPio;
m) cnYiae. JlOr in[<'L'JIJPrlio do elwl'n do R. R., por telegramma (crrnl'irmado JlOI' ol'ficio; ai•; G dr• .iulho (5 dt' nnvelllhro, na :!" zona, e :) tlP .imwirn, na ;~·). ap D<'padanumlo
da (;UI~ !Ta O lltli\JPI'O rff' :lL ishdos [Wf'tPIH'I'IIfPS ;j llHtl'i nlra
JttPreaHk diset·iminandn-os pur elas:;e~;
n) dr~ nm modo gf'ral. · comtwtPrn -:i :2" see(;ãn lodns 011
fraballtos qtJt' sn r<'l'et'l'lll a li-;l:vlo:': alistameuLo, 'revi;.;ão. sor1<'ÍO e ÍlH'Ol'fllll'n(:ão.
.
:\1'1. !íil. ~\ ,,;de do sr•ryir:o de t·r~et·nl.attwllhJ sm·;i na ca-

Tiilal do Eslado "" ott!m eidarlf' qlt'' mai,.; faeilit<', llf'la sua

sil113()ão g-nnr:r·aphica, a r·enfTalizat,;iín dos lmhalhns. O miniRfro tia (;rJPrTa dPsignnr:í. lodas as s1'de:-;, !JP!ll ('Otnll os Prlificiog
JIUhlieos ou al11gados. <'111 q1w th•nun fiiJH'einr•~r os servir;ns.
Paragrapho I!IJÍ('n. :'\11 ))i.~lr·if'lo l-'••,.lr'l'al, :~ ~,;dr• snr;i a
Capifal da llepuldi1·a .
.\ri. !J9. O l'frd<' do sl't'Yi~u dr• t·ncrllfallll':Jir• !'~!'á fr·all-

IJIIÍa tclPgrnphi1·a •· pu~lal f'Jil sua l'lll'l'l'c<porulnneia official com
Dr~_Pa!'lanJ!'!llo do l'r·s::_nal da G1H~r·r·a. eonrmantlo da rr~!'peetiYa
rcg1ao ott ('I!'C!Ifll~'r'l'lf'(;<tfl, delegados dr~l.rielaes, dPnmis dwf(•s
rlr ~ervir:o dP J'PtTI!l:tnwnlo, hem l'omo com as autoridarl~'!'\ fedcraes, esladuar•c;, rn11nieipa(•s c tOIII '-'implcs parlicularr·s. fodoH
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dPntro de sua circnmscripção, respondendo em qualquer caso
pP!os abusos que eommetter.
Paragrapho uni co. De identica franquia. com a mesma
responsabilidade pessoal, gosarão os delegados para a corll'<3Gpondcncia <iOffirial dentro dos seus dfstricf.o.s. e com o
commandanie o o chefe tlo Estado-Maior da região ou cirt'lllllscripção, e o ehefc do S. R.
,\ri. 60. O com mandante da região e o da circumscri}1r:io militar 1rrão a superintendencia geral dos serviços de
l'êcrulamcnto (alistamento r registro, reyisão e sortei(), incorporação, mobilir.açiío) das circumscripções 'que lhes f o~
rPm subordinadas.
DELEG.\DOS TJO SERVIÇO DE RECRUTAMI!iNTO

Ar I . G1. Ao delegado do Serviço de Recrutamento, que
Irm l'tlllct.:'ão pel'manen!P, além rlo qno lhe compete c·omo
llll'lttl>ro (ia .i uni a ri c nlislamenl.o, incumbe mais:
a) c11mprir todas as ordens recebidas directamente do
clwl'r• do ~~rdço dr• recrnLarnrnto, dando dPllas sciencia ao
prcsidPnlP drt jnnla. LlcsdP que não sejam de cararf,cr pessoal
<' ;;errdo:
ú;. crmspn·ae r~m SI' I! podCJ' todos os documentos rescr\·ados pertenreJJ tcs :'t junl a, pl'los qnaRs ser:í responsavel;
r•) encaminhar os Rnrtcadns convocados do districto para
th ponf.o,; de eortc.r•nlr:1Pfin dPIPJ'Ininados prln ehpfp elo serviç()
dP rr·~rut::mv•nln I' c•IIJI'ornw as inslrucçõcs qui' dcsfp rrccber;
ri) entender-se rlirrclamentc com o chefe do serviço de
recJ•uf amcnto St~ltlJWt' qm~ a urgrncia do serviço o requerer ou
q1r:mdo sP tratar dl' moYiJnpnto de sort.eados convocados;
") dennnriar ao prrsidcnte da junta e á autoridade militai' local (si honvPr) o paradriro dos insubmissos e deserto~
rr·s f' rsforçai'-St~ lH\Ia captura drlles;
.
f) ter a scn cargo a parir' do sernço que for de natureza pnramrute militar:
al organizn r um l'Pgistro de reservistas residentes no seu
d istrirf o, elas si ficando-os por classe, categorias P graduações
rnm declaração de suas res idrncias;
h) organizar (excepto no Distrito Federal c nos distrielog de recrutamento QllP t:,orem sédcs da circumscripção) o
registro dos officiaes da reserva residéntes no districto com
annotação daR residencias (modelo S);
i) annotar ns cademctas dos reservistas residentes no seu
distriefo c que não o tenham sido pelas autoridades compe~
tentes (art. ;,7, ~ ? 0 , alíneas c c f).
CAPITULO

IX

.TfTN'T'Ml OF: ALHl'I'Al\fF!NTO MILITAR

''m~·

Em radn disfricfo de ai istaml'nto militar hâverli
.iunln de nli~lnmento mililnr composta normalmente:
oi do chpfc do Exr~cutivo local, eomo presidente;
I•) do dl'lt?~ado elo ~enic:o de recrutamento (art.. 54):
.>\ l'!. C.?.
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r) do officinl do registro civil, como secretario. No Dis-

fricf,o Frrkral, o cargo dr~ secretario >;er·á PXr~rcido por pe<>~ua

idonea, indicada pelo presidente da junta de alistamento e
nomeada pelo commanâante da região ou eircnm~cripção milit.ar, mediante proposta do chefe do S. R.
§ 1." No Districto Federal. o prefeito designará Ofl funccionariof' mtmiripaPR qne de\'erão representai-o. I<fpnf.icamentc ;;p procPd,.r·:í rro:.: llllllli('ipi,,: ""'' l"n•'l'lll dividid11~ •rn
di~l.ridos (:n-t. lt7, § 2°) .
§ 2.° Compf'tr ao eornmandantP ria rc.!,\'iãr> on eirrrun~cri ··
Jlt;:ão rnil ihn. TnPrliantr propr>sf.a do ··-hrfe do Sf'r·viçn ile HPCI'ntamentn. a nnrne:wãn dn uma pP.;Sr.•a idonr>a para s•·rn,\ltrio, qnandn, JHIJ' 11111 mnth"n exrr•rll'innal, PSSP cargo nã0 Jm!t<•r·
_,,.,. nxr~r-eido fl"l" r<·.;p<•r·livll ,,.,.v,•:ilrrnr·i•l rln J'Pgislr·,. ci\·iJ.
§ ;J,o S••ml" dP natureza riYil a~ fnnr~~iíPS do pn•sid•·ntP
f' sr:rrnlarin ria .irnlla rlP alistanwnto. nPn1hllrna vantag•~m JWcuniaria IIH•s rahP. ninrla lllPSI!lo f1111l Sf',iam officiacs refoJ'marlos. da 2" l'lassP da t'I'SPt'Va dn ·I' linha on do .F:xPJ'c·.ito dP
2.• linha. P para os qu:ws. d1• aect,rdn eom o ~ G" dn 11rl. :.:.. o
1\1 i11 isU•rio da C:ue!Ta haja arhif1·ado grat i t'iea~,;õ1•s I'S(JI'!' i:w~.
Art. G:l. O cornmanrlanln rla l'Cgiãn ou cirenmscripr;iío militar poder·á morlifirar 11 r·nmposição de qnalqnpr· junta, drsdP
q1w sna :m;iío Ponl rar·il' os intPrPssrs pnhlicos, arlnpt.anrln. ·~n
l.ão, :tQU!'lla anlorid:rdP JIIPriid:ls <!li'' sP rnqnarlrf'm nrsf.r rr•gul mnrn1 o.
Art. 61,. /1s ,inn!.a!" 0rgani·~:H1ío todos os annos :u1 list.al'
alphalwticas do~ cidadãos nnfl'l' li P H annos de irladP, separ:uio'! p~r cla~HI', dncla!•andn a rlalfl ,:" nns••imenf.n fdia. Hwz
c amw) dos que forem rrlacinnadns como Ienrlo ~I :11111o~.
I fira. rssc fim utilizarão:
a) a re·laçfí.o dos individuo!" (jliC sP t.ivcrPm alisfmln dP

·varios

arcôrdo com os 1arts. 50 c 52:
b\ ns rlarlos rolhirlns no.~ rrgi~frrl/i rln rc::tado civil. no
alistanHmfo r>l!'il oral •· ••rn (jtJ:tPC::f!I!Cl' nrrlrns rl0PtiJlJP:nfn~ •11'
e a r·aclpr Jpgal;
c) as list.as (vir! f' formnlnrin, pago. 'li qufl as prnpriaf;
juntas !ivPrcm envi·arfn aos di r·Pf'fores dP r·r>particõr>s e p,-;t.ahrlccimenlos pnhlirns fedcraes. m;lndtWP<: (' mnnicipae!<. a()<;
r·lre<fcs fl rlit·Pclnrr.s do eAfabP!Peim•~nfos de ensino. (~ommer
ciar,s, inrluslriar~ !' nt-o·il'oia·s. :roc:: nrinis'lr·n-; d!' qn:rlqtwr· r·•·li:,dão, :'t~ anforidadcs pol iPiaes. etc .• para 1\'erem nellas in-,rTiJ'Ios nf' nomes c ontrns indir:ac(íe;; refcr·r:ntes aos indivir1llo"
qno frabalhr:nr soh a rlirPcção flp;::,c::os chefes ou auforirlariPs. <'
IJIIP dr:vam, pela irladr, fi!lll r· ar nn alist:mu:mt.o (morlelo A.) ;
d) ·f!JIOI'Sflii"J' oulr·rh dnr·llrrrPnfnc; "" inl'or·nrrwiiPf; furrd:t··
tlv•ntadas (art. flrí, § 2").
~ ·1." A'~< anlorirladr:;;~ 'JHllici•aPs rrnnpefe fnrnPe~r. nlPm
dos q:;p lr·ahallrrm snh a sua rlirPeção nc:: aliRill\'PÍ~ f''ltjn~ nn
nws r·mr,sfar·•·rn ria:" fic::f~s dr fnmilia.
§ 2." A~ li"las n !JIIP sp rl'f••re a Jplfr·~r <: srriio ''llirr>gtrrs
Pnt l'<'~i.~lrarfo~ •ln Cnr·t·r•io cnn1 rr•J•.ihn •Ir- vnlla n11 prl'l' por·l:tdül' conr p!'nlr)('nlln, ,, rPsf if.nirJias a! f> o dia Hí dr· abril ( l!í
rf,. ag-o~f, na:!' zona f' -trí rlP nnf.Hhr·o n:r ':l•!: l)pyrm nrPtlf'innar
o 1101111', fi! iar:ft". lli"Ofis;.;fto. r·r•<dd•~nda. n:r!m·alid:rdr. :VTIIltl dr•
n'lseiT.wnfo 1!0 ali~tarlo, ~ina•'<~ l':tracteri;~!ien~ sPmrn·•· 'f"'-'
pu~sivel. " ~"'' fllll!lf'l':tda~ " r·rthr·ir·adac; l"'r· q11a!qrH·r· ""'
ffWt11l•r·o- da .iunf:r.
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Art. 65. .Para o servic;o normal do alistamento 318 respectivas juntas funccionarã.o diariamente da 2 de janeiro a
30 de abril ( t• de maio a at de agosto, na 2a zona, e de t• de
Ju.Jho a 30 de outubro, 10.a 3") de cada anno.
§ i .0 No dia immediato ao da primeira reuni.lo, o' presidente da junta mandará affixar editaes nos logoares. iaais publicos do districoo. na imp·rensa official do Estado a. que pert~ncer o município. o si possível na imprensa local, annunciando -a abertura do •alistamento militar, duracão do mesmo,
s·rSde rla junta, hora..c; de expediente, logar onde serão alfixadas
a<~ listas P t.rauFWl'fwendo o art. 50 com os seua pa'l'agra.phos,
h~"m como o § 2" tio presente artigo e o art. 74.
§ 2.• O •alistamento militar póde ser feito sem o compal'f'eiment.o pessoal, na fórma do art.. 50, ou ainda por meio
rlP nma communicação eserip.fa:
n.) do proprio alistado;
b 1 a rogo dnste, com duas test,emunhal'l;
c) por t.res cidadãos qtnaesl}lter;
.
rl? por qualquer militalr ou J'8Servista de qualquer eater:roria. convinrlo. sempre que possivel, apresenflar a certidli.o
tif' idade-. os signaes carar.tR.risticos, o estado civil, a profisaão,
n condirão de sabPr on não ler " escrever do cidadão a alistar.
F.m qnalqnor destes casos as firmas dos signatarioe dewm !ler rrro!nhflcida~ por t.abelli§.o ou por official do Exercõt,o,

corre~pondenci:11 lfu que trata este paragorapbo tem
po~tal; caso a.~ communicações nilo deem resultado,
:<fliJI'l RntMP.S recl,amarão ã junta de revlelo.
§ 3." O Mini~f,erio da Guerra· providenciará. para que as

- A

f1·anquin

rt!!f'ncias do Correio se,iam providas de impre.."'sos nfi.o só para
n~ communicacõPs de alistnmAnto, como tambem para es de
mudança dn rrsidencia. Quer o cert.ific.ado de alistamento
como o de nova rosidcnci'a serão enviados pela mesma via e
Pntreg-ne-s pelo ag-rmfe tio Correio ao interP.~sado, mediante ret'lbo (MorJelo Q).
·
Art. 616. A' inst.nllacão dos trabalhos da .f'unt.a (vide formulnr·io, pag. :1) ri-eve ser communicada ·ao chefe do serviço
"'' rrcruf.amento da r.ircumscripção. no ·prazo de tres dias,
neJ.o p1-esidente da junta, cumprindo-lhe tambom pa.rt.icipar
!orlas as occurrenciM que. surgirem no serviço.
Art. 67. CabP. á ,i unta 1'eceber e despachar as reelamarõr;; qne Hw 'forr.m npJ"f'~elnt.adas contra enganos manifestos
t~n incllnro;õe~ indcvirl'3s no ·alistamento: quanto, porém. ãs sol lcitn\:Õl'.-: do iRencfio do servi co militar, nma vez recebidas
com os dornmentos que a!'l in!'lf.ruirem, R6 lhes compete conPrrler aR de que trat.a. ·o art. 73. sendo todos os outroR casos
~•1hmnt.f.ido~ ao rstudo f' á decisão da junf.a de revts!io.
ParaJ!"rnpho nnioo. AP. reclnmações aiPTesentadas f6ra do
prazo marcado no art.. 65. serão recebidas até tres mezes
:t.pós o encnrrnmento dos trabalhos de alistament.o, e remettida" immedi·ntamente ao chefe do servico de recrutalmento,
•podcn1io os interessados falzel~o directamente a este. e 86 serfío f.omnrlas em conP.idera(lão quantio fp,if.as pelo pronrio in!" r·essarlo ou por um seu repre.sent.ante legalmente habilitado.
Art.. 68. Atfim de qup, os interessados possam alprMentar
''!<as rPrlmnnri'ie~. ~e'l't\ affindo aos domingos, na !POrta d'Q

rtlil'ieio em ;que n. jnnta fnnreiona1·. o rcFnllado do a!iiltnnwntn
(\'ido fOl'IIHllarirJ, pag'l. :J (! -'i, ll rnndelo Jrl \lJfl,~ Retn dias :lllf,r)l'iOJ'()S.

A mesma: relação serú publicada pela imprensa local si
esf a qu izcr presf ar trai servi co a seus municipes.
Paragrapho lmico. A todo eidadfío que tiver sido incluido no alistamento o residir em local di.stanto da Rédt~ e sem
faeilitlade de communieaçõeg com cll•a, a junta noLificarú por
e-:r·.J·iplo de haver ;.;ido ali.~·fadl! (Yidr•. l'omllllarin. pag·. 1:1).
Art. ü9. Os doeumrnfo.~ pat'a eomrrrüvação dP idad•~ ou
q'uacsqurr rerlamar:ões, r1.s qu aes sPrão Jotnecidof' gmtni I a-

JtH•nfp n isr•nfos dr• srdln ,. quaPSf!lli'J' mll.ra:'l fax:as ou <~molu
não Sf'l'iín rPsf i lu idos, r• .~.:, fi'J~fío \·a]oJ' pa1·a ,.;;sf' Jin1
c;;peeial. /\ mrsma i!'enção snrá eo'nccdida ao~ l'NJilP!'imrnfn,;
~·,cnf.os.-

a que aenmpnnlwm ns l·nfet·idos documentos.
Art. 'i O. A·f> rf'clamaeões serão mencionadas nas ob;,m~
vações tia t'l'lar.ão gpr~al do alistamento e os d'ocumentof< em
qnn sr ba~Piam, r]Ppois tl1~ nxaminait:los pnla jnn!Ja. numi~I-atlos
na ordPm rlP apresentação e rnltrieado~ rwlo prcsidenf r ou pelo
serrelnrin .. serão rnviados ao r.!Hlff' rln srt'\'ir.o df' T'f'f'l'llfalllPn!o Pnm :uwf'!la relação.
A1 f. 'i I. AR T'rlnniii-e.~ ria ,iu~1fa .~crão eonsignadas em af'fa~
l~vr:rrl:t!' <·m Ol'drm ehronologica r asP.ignadn'l por fodüs Ih
nwml>ro;~. eabf'ndo a qnn:lqucr delles. n,ptís a. rm;pf'cliva ns';i~nalnra. fau•t· as ob"PrvnríiPs fJilP jul~aJ' ,ronveninf.l'.'' l-'O!ll'l.' u
1·ir•o.
Nr'SS[l!' :telas tlr•vf'r·ãn t•nn~lar a~ ist'JII'Ões t'OIH'I•dida~ dr•
:lrrlhf!o com n m·f.. '73.
.
.\ri. 'i2. Trrminallo o alistamrnfo :mnual. a relação gwn I
r ~int;ela dns aJi,'llarlos (vido formnlarin. pa~. ri) por classf' ,,
~~~~· rmln111 alphah,.lii':J ~~·,·:í nffixarla 11:1 sr;rlP da .h1nla ,, fran•,
-~r·ipi:J, ~i TJO,,!'ÍYI'J. !la ÍlllJl!'CW:t.

, I'!

:\1'1 .. 7~1. A~ jnsfl:ls s(o poderão •~nncedr,r iscuçüe.~ nos in11iYirluo.' r]P nnfnria P inronfr,gtavcl inoap-aeidad'c nara " r:;•er-lli<:o militar. ic:lo ,;, ao.' alPi,iadn;;·. naralyticn:<. mutilado~. corw
·rlnf:l"H'llf<• C<'QfJS P loueos. Em tnrlnc; os outros casos Pila-:
f'nviarão petirõcs (':om o~ rnspecfivor:; dormmrmln~ :i junf:-t ri··
'''\ isfip ou :lO cl!efr} rlo Sf'I'VÍfi' dP ,,,., .. ,.tl(.anJr•nf•J l:u·f. :íi 1 •
·A ri. 'i.J. 1:\iío sed'tn alislado.s:
u) n~ cidadiío" inrm•pnrarlo;; ao l~xPrriln ,·\rt!vr,, ;'i '\la,, inha <In Gucrrn, :í p,Jieia :\lilit:n· r• 1:nqw dP BomlJPiros rb
C:tpilal Ferlernl:
111 aquelles flUe pm·fencerf'm :ís l'nreas pnlieinrs dos li:"f:ldo~ orr.nnizarlas nos I ermo' rln nrl. ·;" tlu !f' i n. ::.:!Ui, dr. :~
dr• j:nwiro de Hl1 '7;
1·) o:; rn.'-'rrvisfaf' dr' P. :!" e 3' categorias, 1!1'srle que aprrsrntnm pPr·nnfP a junta a n•>:pl'rfiva f'ürlcnwfa (ar'f.~. 1fi. p:tl';l~rapho uni''"· f' !11-r.\ n11 C'l'flifil':trln df' uli~l:lllll'Jtl•• I>; f" "''
·1!'1. !íO,l.

'A !'I .. 7!í. Os r•irlarlrín,; ~n jr•i!.tJ~ nn '<~nir:n ar f iY• 1 rpw. por
(Jnalqtwr· lflflf.iYn. rlf'iX:t!'I'Dl r! r ~r·r :llic;!:vJn;,; r!Prliro rJnq qu:l.f rn
r.r·irrr••irfls nwzr'- IH n:'. :." ;:ona P In na :v1 "" ann1• ~~1n •1nP
f:lllliplr•t:'J'('lll

quo 'e

'!I :tllnns dr• idarlP. s>·I':Ífl Íltrlttid"';

<~.:;fiYr:·

1111

:lliolanwnln

f'XI'<'tlianiln. 1m rlt>Yid:1 rl:1s'"· rl··~riP qtlf' a.' nmi'·'·iks sejam rm1hreirla;.;, ennrm·n·nrJ,J :10 -'IH' i ~'i•• ,. ú itll''.I'T'r'r·ar::t''
n:t frírma clr~fr rrP.:nlnmcnfo.
,\rl. iô. O não funel'ionamenlo •!:1 junta dn rli'lrli:rr.t rk
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rt'sideucia do cirladão não o isenta da obrigação do se alistar.
F.m tal caso, cumpro-lhe alisLar-~e em qualquer outro da cirnunscripç.fio, não occultanrlo, entretanto, a falta de funccionanumfo daquella junta, para que isso possa ser levado ao conherinwnto do chefe do serviço de recrutamento.
Igual procedimento dc'''tWá ter Q cidadão quando qualquer
jnnt.n recusar-~c a alistai-o nu faz.flr-J.he entrega rio respectivo
f'tl'l ifieado.
Al'f. 77. 'fcrminarln o prazo do alistamrnto, a junta orgal• izar·:í :.t rrlar;ão geral do,; alistados (art. 72) ~ incluindo os
l~ornlos por rfff~iln do art. 7:1, com todas as informlli:ÕCS rclaf i va:; a eada uut <.lelle,.; (vide acta de encerramento dos tt·abaJhos. fonnulario. pag. 5). Uma cópia dessa relação, com os dot~umi'TÜns rrfcridns no art. 70 e quacsquer outros, sel'á. remetf ida (vide. nff. formularia, pag. 6) ao chefe da circumscripção
rir recrutamento, al.t~ ao rlia 30 de maio (sctembr'Q na 2• zona
" novrmbro na 3").
~ I." :\" Jnnt a<: r·rmrtl.m·ã.o .. r.onjunet.nmenLc com as rela~:,õc.-; dr tllful'llç<it's, a,; -t'ichas em ordem alpbnbet.ica do!!
ali~tados.

§ 2. o A!=l capitanias fio portos remettcrão á circumscripçilo rle rcei'Uhtnlf'nt.o a fé -L dr· .iul•ho ('1 de novembro, na
~· mna, r I 111~ janci 1'0. na 3•) a relação nominal doR mal.l'ienlados nrn itla!le mi li lar· (para .a Armada, do,; 21 ao,; :m
:nmos) di~eriulinaw.lo a clasfie r, filiaçii.o de cada um.
c\1'1. 7R. O al iRtamrnl.n dew sr,r feito mesmo quc 1 por
·nnm anonnniid:tdr~ qualqueJ', urn unico doA membros da ,junta
!tHIH~ a l"i o Ptu•ar·::m dn sr1·viço, dando rlisRo innnediaLa Rciencia
an elwl'e do ~Prviço de recrutamento.
Ar· I. í!>. O ;presirlrnto da junta terá franquia telegraphica e postal em sua eorrespondoncia official, não só com o
chf'fe do ser·vi~o dP n·crutamento, como tambem com as autorida.dpg (~ simplrs ymrticularns residentes no resp·octivo muni. l'ipio, rcs·rlflrulcndo .cada um pr.Ios abusos que commetter.
Art. ·HO. A;; junta:; receberão as I'Oiações do que trata o
art. 89 P do"' chamados á incorporação, afim de serem, com os
cciil.aes rir aviso c c'hamarta (vide formulario, pags. 6 e 7) a
or·ganizar Jlrlog seus secretaríos, affixados na s·édo em que
funccionum, c, !;fl possivt>l. publicadas1 na imprensa, conlendo
todas Ui; indirar,õr;:.· .rJtTP os interes!'larlm; devem conlhecr.r (virtn

arr..
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CAPifrULO X
JUNT.A.A OE REVISÃO E SORTEIO

Ar-t.. 81. Haverá t>m cada circumseripção de recl'nl.amrntn uma .innln de rrvisão r sorteio, composta:
a) do che-fp do serviço de roc.I\utamento, como ·presidente;
b) do procm·ador da Republica (ou seu substituto legal)j
qun será convocado prln C'hef'e do sPrviço de recrutamento;
c) do clhrfr da ~· secç.ão;
d) do rlons adjuntos tla r..hefia. dos quaes um Rer:í. o Rrf'I'PI ar io (P~.colha P nomeação do presidente da Junta).
§ 1.• A' disposição da Junta havel"á, para a~ inspeccões
rir !mude, uma t•.ommissão dr> tres medicos. sendo um, pelo
liH'nos, militar (E:X:crr.ilo ou Armada). Esses medicos serão
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dr~signados, quando rto E."'{err,ito, e convidados quando CIVI~,
prl.o. com mandante da região; o medico da Armada será r·eqms tl.ado pelo mesmo á. autoridade naval competente.
§ ::.o Nos casos em que os sorteados perten~am a districtos muito distantes da séde do serviç10 de recrutamento, e,
nestas circumstaneias, faltando meios rapidos de transportes, a inspeccão de saude porterá ~er feita por uma commissão
composta do medico do corpo on de mn dos corpos da respectiva zona de reer11famrmto (art. lfl>. P mais um on dnllfl llH'-·
•I i1·qs e ivis rnu da Armaria) .
A ri .. R2. A' junta de rPvi~ã•• c ~ol'lrio inr.umhe:
'l l rever os documentos relativos 3.1; alistamenf.n. t'C('f'hido .
JIP]o chefe do serviço de recrutamento:
·
h 1 concedPr 011 negar provirnenln ús I'f'rJama~:Ge:-: •lf' .i~i'll
di" llU" lhe forem dirigirias dircdamente;
,.1 rever as isenções concedidas lpPln~ ,irrnfa'l dP. alist.anwnf.n, podendo confirmai-as ou infirmal-as, de accôrdo cnPt
ns fun,Jamenl.ns f'lll quo se b~searcm l.aes eoneessões;
ti) inr~luir· !lll alistamento os indivíduos sohrP. (]lll~ \"f'J'sl'tn
~'"'"nnmicaçõcs de que trata o ~ :_>o rio art. 65;
r>) levar ao conhellimento do commanriante da regilto ou
da eiT'e.urnscripção, por ini.CJ'Ill<'rlill d" '-'PU Jll'f'Ridontr>. a" infra-l'l'<i'".; da lei:
rliri.gir o sortein.
Art. 8::!. A junta furl"l~inn:tl':í r:orno eonsdho dr nwlsfin
J>r·Plirninar, de lá de maio a f5 de julho (16 dP setembro a
fli r!e 11ovembro, na 2• zona. ~~ f6 ele- novombro a 16 de ,janoiro,
na :;•), no proprin local dosli!!ado ao« srrviços de rec.rulam,~nf.o,
J'l'rtliz:mrirJ-sc as sessões co~ a prcscnÇia da rnaior·ia de ~~m~
membros, em dias pr~viamente :lesignados pelo presirl1m!P.
Paragrapho unico. O presidente será sub~titmirlo, ""J :ól'll:{
irnpt>rlimentos, pelo chefe da 2• secç!Io.
Art. RI. As act.as das sessõe·s do im;fallar,ão. f' i r., (vidn
fol'n n!lario, pags. !) a 11), termos, de., serão todos lavrados
('l!rnnologicamente em livro nhPr!o e rubricado pelo pr'PsidPnf.l'.
Arl .. 8·5. Reunida a junta n pm~idcntJf~ mandar;i affixar
Pdit.aes (vide formularin, pag-. 9) n si possivd publicaJ .. ns Jw!a
irnpren!la, declarando o dia ou os dias em que ter(! Jog·ar a
jnspPcção de saude para os que ! ivf'rf'rn allegadn im:1·.apad f::Hl·~
physica albsoluta (vide art. 121) r1 nfío tenlwm sido aff••ndidn<
pi'·las juntas dll alistamento.
Paragrapho unico. O alistado nes~a~ condi,·[w-' dever:'l
arrP-!lrntar-se no Jogar rm que- :f1unccionar a junt.a dr· r'•visãn,
no dia o hora marcados Jlelo pre~idente, parn. soffrrw o indisprn~aYnl exame medico. Na imnossibilidade desta ~lrresenra
rcão, n cmnmandanfe da região 011 cirf'lllllSI'['ipçfí.o rPsnlvPJ':í
,,,!Jrll a mannira. de arYurar o allet-rado.
Arf. 86. Os interesf!ad0S' terão crmhed!T'entn tia'l •leeisikf; rla jnnt.a por meio riP e~litaes affixados na sr\rle des!.a e na
rlP nlistàmrnto (ai'! .. RO) P, si pns,.iYrl, pnhlir:u-tos na imrrf'rr!'la

n

'"''~IJ.

Art. RI. Das rlnci'lÕf's da jnnfrt h:tvrr:í. rPr~ursn vnluntario
pnra o Supremo Trihunal Militnr. {1f'nt.rn 1lo pmzn d1' 20 ôia~.
conl.adil~ ria daf.a fia affixa·~i'i.o elos prfifar•q 11:1 ~''''" 1ln disfl'il'l11
"" ai istamento.
Parngrapho unieo. A petir>1ín dn recurso «f' r:\ Pnv ia da :\
jupfr~ 1!1' r!'vis11n ar.oJnp:tnh~da ti~•" ;·~17.Fí''" n ''"'11111"11'"'' ""'' "
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alistado j•ulgar convenientes. Dentro de 111 dias, contados do
recebimento da :petição, a junta remetterá os auto·~ directamenf!~ no Supremo Tribunal Miht.ar. .
·.
Art. 88. O recurso de que trata o artigo ant·~rior nio
tem effeito suspensivo: o recorrente Sf'rá conservado nas respe,ctivaR relacões, llmQIHmto r, Supremo Tribunal Militar não decidir a respeito.
Art.. 8!1. Concluídos os trabalhos de revisão do primeiro
período e a.vertmdas as recla;mac~es do-; interessados e as d~ci
sões respectivas, o chefe do servico de recrutamento organizará.
duns relações por classes ~ p-or districtos: um:t dos individuas
:-;ujeitos ao sorteio para o serviço no Exe.rcito activo ou Armada Nacional e outra dos não sujeitos ao dito 'sorteio, isto é,
dos isentos :por incapacidade }::lhysica absoluta (vide art.'!. 73
o 82) e -dos cxcluidos, por outros motivos, das relações do alista;mento, dando, em seguida ao nome de cada um, todos &'I
•'."('.larecimcntos necessarios (filiação, profissão c resi.ienda::
n mandará publicai-as na impren!'la loeal, si pos!'livel, e.affixar
na. :-;éde do serviço de recrutamento a relação g-eral, nas !<édcs
rias juntas de alistamento as relações parriaes que interessa-rem •aos •rcspect.iYos díst.rietos (art. 80). pa:-a r:mhcr,imNtlfl
•los interessados.
Organizará tarnbem um resumo nnmerico dessas relações,
Pnviando PXemplarrs ao ~ommanrlante da r!'giiio nn P,irenm~r·t·ipção c ao D. G. (Modelo F).
Paragt'apho unico. Da classe de 2i annos, a junta de revisão alistará, para o primeiro sorteio, a se realizar, os cidadfLos que, na data rio encerramento dos seus trabalhos, já
tiverem completado essa idade. Os restantes entrar!lo no
alistamento para o sorteio do anno seguinte.
!Art. 90. Auxiliarão os trabalhos de .escripta da junta de
!'evi;;ão o,; ~argentos empregados no serviço de recrutamento
tarl. 55) qne forem indicados pelo chefe deste serviço.
Art.. 91. A junta de revisão funccionará diariamente,
cr•m•J conselho de revisão final, de i de novembro a 31 de de7.Pmbro (1" de marco a 30 de •abril, na 2" zona, e 1• de maio
a :10 d!' junho, na :1•3 de cada anno, para attender.
a) ás reclama·•:õPs J·elal ivas exclusivarnentr. á 'lperucão do
~o!'IPio anterior·
b) :í~ que tendo sido feitas em tempo opporluno sobre o
ali;.famento, venham a ser rceebidas depois d~~ encerrado o pl'illleiro periodo de que trata o art. 83;
c) as que, embora apresentadas fóra do prazo, exi~rirem
immcdiata solução po1· versarem sobre provas de menoridade.
cxces>'o de idade para o serviço no exercito de 1" linha, nacionalidado estrangeira, flagrante incompatibilidade para o serVIÇO militar, transfcrencia de classe, exhibicão de pM.ente de
offieial da reserva, c caderneta d!e reservista naval ou de f•
2• e 3' caf.Pgorias do flxercito de i• linha (ou certificados de
alistanwnlo, na falia ·de cadPrneta, para os da ultima ratef.;'<ll'ia).
§ 1." nas decisões da junta, desfavoraveis aos reclamantes, lmverá immmliato recurso e:r-o(ficio para o Snpremo Trlhunal M i li lar.
§ 2.• Esl.f' reeurso não tem caracter suspenaivo,
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A1·L. 92. O J'cgi~fn milifar e nominal, de officiac~. graduarlos e ,.:oldados rlas 1" e 2" linhas, ,·. atll'ihuiçiío da dtefia
do ~:c·ryic:o rir• n·er·rJ1:1!11f'llln. qrTP o f'ar;'r por rnunieipio r•rr di,'lr icln.
~ t.•
Existir·fí" lanlas sr;des de pn~t.as para a f!scripturac.;ão quantns forr•m as classes sujnitas ao serviçl~ da. 1" e 2•
I in !ta< Carla 11 m'a dellas cnccrrar:'t o;; mappas de rtlistamenlo
rnrodf'lo C. 1·ir!P f'ot•nmlal'io, pag. 5) r~orrrspondrntcs a um, rlois,
lr·,:s ,. rnais lllllnic·ipios qw~ perfa:~am. mais ou menos, 111!1 JIIT·'"~'''" :1:.o rnappa:-: (Yirle ~ :i" ~eguinlr).
~ :!.'' c\rlllll:.tlmcnte scrãn passados pat·n n~ J):tslas da 2'
linl,a ,,,; IIHl]tJia,; dn alislallwnto da elasH~ qttP t•·nln IPr·min:ulo
" .,.,., ir:o na I" linha (\'ide ar·!. :!{j\.
~ ;!,"
(),; 1\13[JJI:lR :t f'lll'f~ITaJ' Pln p:lSI.aS rfr~\-I'J)l I'OITf'.;;JliJnrir•r aos 1111111ir·ipios 011 llislricfo,; dr• letras iniciaes igr!Ut!~ 1111
a ppr·~oxilllada~. na 11C'dt>m alphalwt iea, faeilitandq a~Fim a enor-dt•lla{·,-t,' nr•t'"~~aria :lll n~o rios mesmo::; nos ca~o~ dn busca;; f',In
t .. doê! us a'~tllnpt.os ref'r>t'l'rt!.P" ao." ali:-ltatlos n~"lle!> in!'criplns.
,,,, dnrsn ;Jes~a' pasta~~~~ inscr·rvl~rú: ••m cima-- a região n•.t
r·ir·CfiiiHTipeão milila1· ,. t·irl·umsr·ripc;i:io de ren·nf:unenlo: a
Jltf'io, r·m lt>fras maiuscula,; as iniciaes tio" municipim on
ti i:- f 1 ir·l!l." que encerrar. c allaixo- a •~!asse dos alistado,;.
~ í."
Os mappas •·xis[Pnfrs r•m faPs pastas {:rvPm 1~011··
I .. ,._ .;,. ar·c•'•r·do I'Dlll o rnodPio C. os nomes, filiar;ões dos alist'.dtt.· 1·111 rnllliPI'O de dez em eada um. o,.; demais rsel:uecimertL0s
•·xigido,; pelo pres••rll~> t'<'gnl:uucnto e nwrg••m para as alfera,.;;,." dl' l'ar!a ali~larln nell"" con!Plll]ll:tdo. '!"''" irreorprtl':lrfll,
flllt'l lliiil.
·
~ :.." Ern "rguirla :ís paginas (mappas de f'ada mnniciJ•i" ''" tlisl.rieto) . .innt:n·-;.;c-hão, mais um, dotv-l, trrs ou Júais
Jllappa~ em úmncu, os ncccssarios para ncllcs inscreverem-se
r" ali~fados. volunf.arios ou rcscrYistas no dec0rrer rio tempo,
fii'P\'t'llit•n f es dP alisf amPnLo!; posteriores nu de qu:1lquer rir(' I 1Ill~'f aneia. per f enccnlPs f orlos, pela idade, a tal classe.
~ 6."
Haverá em cada rircumscripção dons livros de inri ice gcr·al dr to rias aqnl'llas pasl.as, rorreRpondenf.es, rcsprrl ivamPniP, :'is classrs de que ella se occupa, de 17 a :w e de 31
a '. !1 a unos dr idadP, fazrnrlo-so no primeiro, na ca9a de ohsrrv:ll;iiP~. a descarga dos correspondentes aos da classe que annualJJH'llfP passaJ' tl ::,• linha n no sPgundo. a descarga dos lflit~
'''l'lllinnni n "m·vico do Exei'Cif.o de ~· linha.
~ 7." Os ehrfPS do srrviço de T'PCI'llfamenf•.l se rorrespon-·
dr·,·:-rn rlirPI'Iarttt'nfe cnfrt• si e com ns cornmandantes de
1:" it!:11lf'" para eonnmmica,r;.ã•J rlr mtlflrtnr;as rln domiril iu dos
; •·:-Pn·i,;la~. indll~i,·r do:-: rngajadns r> rnpnga.iarln~ rm cor,po;.;
"' · li'fl[l:l

f'

,·,·ipr:iio,
s R."

i" ·I~,,.~.,

l'llllf i ll.t:f'ltf f'.~ t'SJlt'ChH'S, flp 11111:1 pl'1l'a n11J l':l l'i l't'lllll·
a~ ~11a,; allr•r·a•.~íks lyitl•• f'pr·nnrl:ti'ÍO, pa~~O rh•'fr~ d11 l'~'l'Tlll.amenlo t'li\'ÍUI'Ü, fllllta a in,.or-

l'flllt

I,,.,.

d" ead:.t anr]ll. an eomrnantk d:r regi ih• r111 cir·r·unLrTi·-·
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JH)fin militar, <'lll dupli<·al-1 (~1'tH1n wna Yia <k~tinada ao chl'f'1!
da 1'. ü.':
·
o) o IH::tppa 1':-dal.isticn do movimento dos sorteados da
r:la:;se C.PITe:'!JOndelll,·, de aeuôl'do com o modelo ,r. com o re-;.p•~i!liYu l'""Uillo por at"ma~ e (Jestinos (circumseripcões visiníws conlt•mpladas com rdOJ'\:10 de conscripl.oil);
h) o map.pa gPral da~ classes c {la üistribu ição tio conLiii[.)Ptlle. colli"(J,'Illll u modelo L;
•·) o mappa dos alisfmlos da classe considerada, dos rx··
1'[11 ífius, IJUPI' anf "~. 'lllll'l' dr-pois do sorteio, lurlo de. accôrdu
cn111 o modelo I.
~~ !l."
o l'lir-1'•· do sprvir:o de recrutamento, procedido ao
"'ll'IPio annual df' ealla ela~"''~· enviará á junta ch alistamento
dt' lalla munieipio •m di·slrie:.n (e capitania do p1J1·to onde csiá:

matriculado u sorteado) a n.:laç.ão do todos os alistados do
sorte, com
os fOO %
(art. 103) e mais dos prefixados como r,upplr.menl.arcs (segunda chamada}. 1\lenciona!'á nellas o Jogar de corWC!Llração, data.
ria -inspcc~·t7.u, loom· desta, unidade designada pa:·a, o sorteado
(•~ Est.ado. no t\aso rir• pprfeneP!' ao ~o gru.po) r: data da incor~;oraçüu, <lfim de sf'l' Lndo Pxprcsso no certificado de ·apreseni::v:·ão que ~~·rá ('Jlil'l'giiP a'1 ·sorltmdo peln lll'CSidcnlo da referida junta (vide al'ls. HJ!1 e 105).
§ to. Os ~t·nir:o~ dn r••erutamento organizarfío um Jivr.-1
c~r;ccial para o pro~0guimento do registo drrs praças que, por
-,,cn!ura, continuem na l" linha, conforme os arts. 42, § 2",
e .}:l.
§ J I. l1m dos adjuntos da 1' Sec.ção da Chefia do Serviço
de Ilccrutamenlo, designado velo ehc.fe, SPrá o encarregado do
Hr·gislo militar e lerá paea anxilial-o nm sargento auxiliar ú•~
l'atla nma ôw; ~r·e~õe~.
Art. !.l:l. Os ehPJ'r:-: do .srrvic-o de rccruLamento das üiretnm:cripções. " os cnmnmnrl:ml.cs de tropa, por intermedic
1ldlts, se eoi'rP.~ponclcrão com o chefe rla G. 6,; n vice-yersn,
em f.udo quanto possa iut.crPssar ao registo militue c não f.Pnha
rl•· :-:er cnrnminhaflo por via hierarchica.
Art. !J.i. Os enmmandantcs dos corpos de tropa c os da'i
polieias m ili Iares. qw~ forem fot·ças auxiliares do Exercito,
en\'iarão di l'<'elanwnl e ao c hPfe rio serviço dP recrntamento da
<'i T'üUHlSI\I'i pção as r1·l at;ões nominaes daR praças alistadas
lunlarianwnte, vara o fim 4lll serem relacionadas na classe a
quo pertencem, das engajadaH c reengajadas, para os fins do
ad. 92, 8 1/li, r.: das Pxd,Iida~. com rleelaracão do motivo (l\loddo E).
Enviarão lambl'llt as relações uominaes dos reservistas
""" gratlmv:fío, l'al r•g.rH·ia. ülassc;; c especialidades e a:s de al,,.,·ar_\Õt•s l'tmeernenl1:s a perinrlos de exr.rr.icios ou manobras.
§ 1." lcknLira -ubt•igação wmpete aos commandantes úll
tlil'f'elorps rios rst..alwiPr.imentos de ensino militar em relação
an~ alurnno.~ P no qun eoncerne a alistamentos, cxclusõc><,
<l]JI.eiH~ão de cadernetas dP reservistas, etc.
~ '2." O;; insp••<·ltH'PS J'f'ginnaes de tiro enviarão ao m1~smo
dwf<' as r<'lw.:õPs lTOil!ÍIIat•.s dos cidadão::~ que tiverem oblidu a
eaílcnwta •!<! r·B~t·t·vista ·de ~· ealcgoria nas associações, estaJwlceinwntn:-; do mtsinu ,. soeiedades de ti-ro. Nenhuma catil·rnef.a ele rcscn ista de ;2." categoria :poderá ser entregue sem
llll~~n10, feita na orcl<'m ül'l'seente dos numeras do
ti<.•:;i.gna~:ãn das ellamadas ü incorpomção, inclusive

,-o-
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tfllC, pelo Horviço de estado-maior da região, seja dt1tiignado
11 eol'JIO de tropa ou Jormacão de serviço a que fica perlen-

er~udo

o seu portador.
.
§ 3.• Os chefeH de estabelecimentos, serviços espt·•·iae:-; n
cummissões milital'es communicarão immediatament.n á eireumseripcão de recrutamento os engajamentos e reengajanlctlf.os de prae.as ou reservistas nos conti~enl.e,:; I'Speciae~.
eorn os esclarceimonlu~ nece~saJ•ios (disf.ncto c c.iret!llls•Tipção om que f'Htiver alistado, eorpo em QlW nsf.a\ :1 n·l;t,·innado, el.n.) (Vide art.:-;. I~, 13, 4~. í;i c 92, § 10).
§ 4." AR cadel'netaK dos homens dP tropa ou rmwn i~l.as,
promovidos a officiaes da re:>erva, é'ãu enviadas ou reroll1 idas
ao Serviço de llecrutamento para ahi serem guarriadas a!ti
que os interosRadoH tenham attingido o limitf) de idad•: du
Sfli'VÍÇO oiJrigatorio OU emquanto ;Jn adwm de poH::<r' do
:;eu
posto.
As dos rc.~ervistas engajalios 110s contingentes e~peeiae~
1111 nas vol ieia,.; HJilitan•.s que JorCHI for(ias auxiliare~ do Exr)l'eito ::Jf\rão guanladas na seeretaria (ia repartição ou forca all:dliat· a quo pertencem c lhes serão l'csLil.uir1as t!UHilllll old i\ I'I'Clll ha ixa, avorhando-sc os serviços prestados.
Ar!. n5. A' 6' Divisão do Depadamento do l'es~oal da
r ;tWlTa cOIIliJCI.t~ a esLaListica do.:i r••,;ervi:sLas de 1' e :!' linhas
(inclusive officiacs), d!) !.orlas as categorias, ceHf.t·al izaudu
para is~o os reHpectivos mappas numericos (vide mntlPI•Js
H. M, P, X e Z) das regiõos militares n circmnslTip\_;:io rui I ilar, c eircum~cripcões de rceruf.arneuto.
TITULO V
Fixação do contingente amiUal e sua distribuição

I'IXAÇÂO DO CON'r!Nnlll'\1'~: .\NNI'.\L ~; SU.\ JJlHTitlllllll.:}i.ll

Art. 95. O ministro da Marinha coBnnunieal'á, annualu•enlf'. ao Devart.amenlo dia. GuetTa. por inlermf'rlio do mini si ro ria Uucrm, até 'i do Julho (fi 1lc novembro. na .·!." zona,
·~ s de jancii'O, na a•), qual o contingente a ser in<'III'JHII'ad''
11a .\rmada, no anno seguinte.
~ I." 1>1~ posse riPs.-;a inftll'llla\::1" e d!'Jit~i~ ''" ha\TI' cal' 1darlo o nnmrwo de claros a ~r)t'Clll prr'HJJH'hirlos no J•~:<en:il••.
,, ehdP rlt~ Depal'f.amPnt.o ela Guo1'L'a api'I's••ntnr:í "" lltini~lrtL

:~Ir'·

f~,

d•' jnlhn (l:J dP now~mbt·o. para a 2' :1.1111a. I' H• d•~
vara a :J•), a pi'Opos[a dos I'Oll[ Í llgt•Jl tes a i lii:III'!Jill ;!I'
~~~latim: r• no UiRtrieln Ferii'J'al. nns lermo~ do :1rl. \~H e

Pllll' i ('ll
ll'J~

parai:J·aph"" '' id1· lli<Hll'lo li'. "'' •fiJai'S ,J,.,.,.," SIH' :1
dos t'OJtlingenles IWCI)Ssari"s :111 l·~x•JreiLo I' (t .\rHHJtlu..
~ '!." .\pprovadn :1 proposta ,J,. !!"'~ I mta o p:n·:,~l'Dpll"
:•.tll'riol' ,. eonfo•·nu· :t zona militar a '''"' SI) r•·fira. o 111i··
1"-<t 111 d:1. 1 :1 tCl'l'a, por iut <'t'lll!'d iu do da .r u si i•;a. d:t<·:i t·onlll! ..
t·itllPIII.o aos g·ovt!t·n:t!lol'P>' '-' pl'f.'sirtenft•s dos Estados P :111 f!!'l~
l•·ii•J rlo lli::<tricto .Fet.l,.t·r~l. da pari•· <[Ue a cada lllll dl.'lk~ in'"'IIS

· "'11111<1
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Jt;ressa, cal.Jendu ao Departamento da Guerra idenLica comaos commauuauleti uas respecL1vas regiões e IÜl'clmu;crJpcôc;:; m1hlares.
u VepurLauaemo da Guerra communicará, Lambem, ao mi~
J:i,.l.l·u •la Mal'lnha, por mtermedio do da ouerra, nas datas
ot<: 1m a, <1 cunt.Jngeule que cada cir·cumscripcão deverá !or;""''''' il. ~\l'liJa•J:t 1I' til•: art. Hli, e !$9 ô" c 1° elo al'l.. !:11:1).
~\ri.. VI. A t'ixacão dos contingentes que cada .l!:sl.éWo
,. " JJi,.trict.u J<'1•dural ueverao Jornecer para a incorporacao
:ll:uual, sm·a lella do HegumLe modo:
s 1 ... I :ulthct:idus os claros a. serem preenchidos no auno
,,, l;llllll·e na~ unltlauus da zuna (i" ou :!." ou :J• zona, cvuforme
<; ntso J, o Vepat·tamcntu da Guerra determinará o conLiut;<•Hle a ser mtmrporaLll• em eada uma das regiões e cil·cum..
~t'l'l11\iih• wJI il:tl'I'S uessa zona, o qual será igual a somma dos
,·J~u m; a pt·L~enc:her na~ unidades pertencemos a essa regrão
tlll. Cll'Cllll!SCI'ipção.
§ :! . " lJcterminru.lu u contingente a incorporar em cada
JL·g·iií.o uu cu·cum:;cripção militar, o Departamento da Guerra
,, repal't.irá proporciuÚalmcnte á população das cu·cumsct·iP•.:ôes de recrulamenLP dle que se compõe a região ou uircumHuripcau, fixando, assim, o numero de con:;crrptus quo
•·arJa J!:,.tado deverá fornecer· á região ou ciruumsenpção de
(J''" faz palle.
§ 3." O clwJe do Ser·viço de RecruLamento das Ciruurn>'<:J·ivcões repartirá o contingente que sua circumscripcão de\ •:ra fornecer, pruvomionalmente ao numero de alistados da
d:u;~-;p a incorporar, dos
districtos de alistamento, ficando,
•'cso>e modo, determinado o numero de sorteados com que
<::ttla um do~ municJpios do EsLado (districtos, no Dislricto
I •·dera I;, conuorrerá á incorporacão.
Art.. 98. Em cada circumscripção o contingente convocado se destina, em pr1meiro logar, a preencher os claros nella
e.xistenl·es; o excesso, quando houver, reforcará as circum~tTipcões visinhas.
§ 1 . • Nas circumscripcões que recebem reforco de outra
(ou outras) o contingente looal a incorporar não é diminuído.
por ficar algum corpo sem effectivo; este figurará com sua
quota normal. Esse contingente local deve, de preferencia. ser
empregado para completm·, em primeiro logar, os corpos
muntados.
§ 2. • Os voluntarios (excepto os de quatro e seis mczes)
r sorleadoR não teem direito de esoolher arma. Designada
l'sla, leern p1·cfel'(meia para servir na localidade onde residem
oH na mais proxima em que haja corpo da arma designada.
~ 3. • Nas circnmscripções que reforçam outr818. oe volllnfa"a·ios e sorteados do 2" grupo (art. 109), quando de!'Jolinatlns a mais tle uma, ·escolhem a circumscripcão onde desejam
sm·,·ir; flRSP dia·pif.o de escolha cessa, em relação a qualquer
'1m dnlh~s. logo q11P t\sf Pja romplcto o contingcn!•l' rn~prcl.i\·o

illlltllt:a!iâu

',.,, fon:n).
~

í.• (b I'Siados-mnior·p~ regionac:> estabelecerão as norpara a dPsigm11:ão, tendo em vista. em primeiro logar, o
l'n·cnehimentn dos quadros dP especil'.!idades doR diversO!S
rorpos c formações pelos indivíduos mais aptos por suas profissõe!' civiR, e, em seguUia. a distribuição por armas e ser-

llla,:

vi''""· tl1) accôrrlo eum as exl:;eneias 1·esveel ivas r~ a rav;u:.idadr: 1],; eada individuo.
~ 5. O rontingrmtc que cada e i t'CUll1SCl'liH.:ão de reend ..tlllrn to .fOl'IWcer:i :i Arlllada serú proporcional ao mlmero de
ali:-lados pcrtcnerules ;í. Marinha Mercante, nessa cit·culllsel'ipc;iio (listas l'l!t'JH'eidas pelas eapilanias rk pol'fos) e ao eun1ing••nle lol.al a ineor·pnrat· annualn1Cnl.e na Armaria.
~ (i." O coHLingenl.i} tlest.inadu ú Arntada serú fonH't'.i<l•J
pela 1' zona tnililar. Os elaros ([IH' ,,. vnrificarem de)Jois ua
ÍllC!ll'jlfll'~H:ilo. <~111 1~011:-'l''ljlll~llCia df) Íll.'ll!JIIIÍSSiíO, Í:,'tm(.'Õl'S, l'if"..,
Horão Jlt'f'f'l\!'hidof! rwla~ :!' n 3" zonae~. em sorteio realizado ''rn
,;poea nor1nal. 1•;111 1:ada zotm 111ililar haverá }iÓ!lwnk lltlla
chamada vara a Armada, de modo que os couting:eutes fo!'liCcidos JWia I" wna militar corrm;pondam aos coutingent.cs 1la
1" chamada para n Exeeeito, n os das z• e il' zona!:', aos da
sPguurla, aos quaPs ficam equipu1·atl"s pa1·a lodo~ os effeitos
6

tl,.-de regulan!f'nl.n.

CAl'ITfH,O XTl
8<>RTJ·:To
:\1·1. !l!l. o ,.;ol'lf'in .o;Pr:í dt',·cluad•• 1'111 scsc;fic~ puhlir·a~
(1 id•• fill'llllllat·i". pag~. lU r• 11) a partir· do pri1neiro dUJuingo

lir setembro (.janeiro. na 2• zon~. r; março. na 3•), na pro]H'ia
séde do serviço de recrutarnentu, por junta, dita dr· sol'leiu.
''"mrwsla nos termos do art. 81. Caso a operação não terrnir11~
111• prinwiro dia. continuará no:o subséquentes.
Art. 100. Para rrr~lizar " snrl•~in tk er~rla clus''' [ll'"l'r'11"1"-SP-ha dP:"I<• modo:
fipunidas as rf'!ac:ões fi!! 1islas dos ai istado~ dos disf.rif'! "~.
·(irll'luidos 11,.; ali.-;fadns da Marinha ·~Iercantn com~> :'i fo~~<'.lll
r!Psl.inarlos. lamhf'rn. ao Exercito), "rganizaclas para e a da 11111
!In tnndo qUI' IH'nhuma conlr.·nha maic:; fie dnuf' mil nonw".
f' Til e a da urna TltliiiCradnfl ~Pg\1 ir!amenl r a pari ir do nlllllt~
rn
lTTII,
eonH'I'a-~f)
por rklf'rrninar· á. sot·fp a pt·ec<'d<'n·cia das lista;; no~ districtog qnc tenham mab •li' utn:J. vondn-se para i.~!"o na csphcra movcdir:a do :;;orl.eio hnlas r~n111 n.-;
T11111H'rn~ t'Ol'l'P~·pn.ndcnlec; an nHlll!'l'C• à!' li~t.as do drsLrido . .l~lll
sl'guida pa,~a-sP ao sol'IPin rln.-; uome~ da~ li;;l.as, a •·ouJct;at· por
q>Ja)qll!'T' db!J·ielo, Dia'=' ,·.,n:wc;uf iYai<IPille l11rla~ a.~ ~Jo l!tl'~lll"
e na orde111 já sorteada. Pnt·a i,.;lo eullc•cant-~f' na Pspltct·a lanlas bola~ lllllllCt'arlas s<'g<,itlanll·•Jfl~ <lttanlo:.: "·~ ll!lllll's da n•l:lf;.fín. LI•-'~" Clll yoz all·a o lWilJ!' dt1 alistado 11. I d:L list.:1, r:
r'"' ""guida I ira-sp da csphera ·1 hola, cujo numero :-:er;í. o d1'.
~""''' il•1 rderido alblad". H(~Jll'l<.~-~u a mesllla fJ!Wra•;fto para
o n. '2 da lista P seguinf.c:; P a-;.;in' ··~ 1\LIUti'I'OS na ort.!Ptll P••t·
ill.i'' ,_;fío l't•l.irados d:t nspl11·ra Yi'í'l iu•:'··:tJH(o .para u-' 1\fliiiC:i t'UI'l'!'~f'llllfll'lil•·-- d;l n•!:lf:iJII ~·c·:~p!'t'f i\:1 :t 1/HI/II'I'I.J r/,· 'IJ"rfCii/ di!S
s••1'ff'fldns.

E111 "''C.!Uida ú reJa•.:~" ~orlr•;Jda r•:,nw p1·imcira, pas.'ia-.,r· ·í
,c,•é!lJTid:t, ,, os IIUlll!'ri!S dP or'll<~l·l dq.-; .-wiL< .~ltl'll'<id"s ;;ã•> tl:ldn-.
1'111 ·"'''-'liÍIIIf~ll(ll :111 111ai.-- alh d:t. p•·iii'Pil':t l'!~la,;i\". '''~":'C t•H"Io
lodPs 11s ali"latl•,.-; r(11 di"l1·ido :'J)f:dH~III 11111 11111111~1·o ""'iguado
.pela sorll'. 1'1'''''''''"-~1' d.•pois idi•Jtlicarllellfe para m1 tlf'TTI:lÍ>;
~li~tridQ,.
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§ 1.• Quando se tiver de organizar mais de uma relação,
ellas deverão ter quanto possivel numero igual de alistados (no
maximo 2.000).
§ 2.• O registro desses resultado::: será sempre feito em
duplicata. A sorte determinará os mem:bros da junta, excluido o pres:idente, que se deverão occupar das operações descripta!:i.
§ 3.• Os cidadãos a que -;e refere o art. 75 e que perten-·
çam á classe do 21 annos devem ser sorteados antes dos dessa
classe que foram alistados normalmente.
Só depois desse sorteio é que se procederá ao da referida
classe. O numeço mai;: baixo a collocar na urna para o sorteio
da classe m~ima serú o immediatamente superior ao de alistados de 21 annos que foram ·sorteados nas condições do art. 75.
Terminado este ultimo í<orteio proceder-se-ha ao dos alis-·
lados dr> nu! ras classPs, qne o foram com a de 21 annos, de
a11côrdo ainda com o referid·J art. 75.
O numero mais baixo a cnl!ocar na urna, neste caso, será
o immediatan1enbe surJCrior ~o mais r>•levadll do sorteio da
classe de 21 annos.
§ 1..• Depois do sorteio a respectJva junta relacionará os
sorteados pertencentes á marinha mercante pela ordem crescente dos numeros por elles recebidos no sorteio dos districto>~
a que .pertencem. Os de numeros mais baixo·s dessas relacões
r· atA complet.ar o rontin!"cnte pedido e accrescido de 100 o/o,·
;<crfio dcstinadm; ao serviço activo na Armada .
.t\!rL 1 OI. As s·cssõrs sPrão abertas ás 12 horas e poderão prolonga.r-sr atP :ís 17. Terminada a sessão, será la'r:Jdo um termo (Yd. formulario, pag. 12), no caso dos trai1alhos tm•em que proseguir no dia immediato, ou uma ·ructa
110 caso contrario.
Art. 102. Os livros de actas e os constituídos pelas: relações dos alistados farão parte do archivo do serviço de reerutaanento.

CAPITULO XIV
INCORPfJRAÇÃO DOS CONSGRIPTOS

(Vd. art. 10<)
Art.. 103. Em cada disfricto o contingente da primeira
chnmada será fn~mado pelos sortrarlos da ultima classe de
alistados do 21 annos (art.. 50) que tenham >Obtido no sorlrio desde. o nume1•o nm at.r' ao numero igual ao dobro de
c•msc1·1:ptos a fornecer.
O conting("[lte da segm1da chamada será Lambem, desde
lng·o, prPfixado em mm1cro igual ao de conscriptos não alllt'e~cnta.do.s at.ó o dia da primeira incorporação do anno anlt.'erior ou em numero proporcional se houver variado o numern ele elaros a preencher.
Os commandanles rlr rPgi1io marcarão o prazo para apres•·nlar.ão dos snrtPados da primeira chamada, de modo que,
r" a:rmo Reguinl·e. a 31 de outubro (28 de fevereiro, na 2"
:-tmn. e :10 rlr. ahril, na 3") estejam todos em seus corpos.
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Os da segunda terão, ao mesmo tempo, AVii!o de que
constituem o contingente supplernentar a BOr convocado no
raso de insufficiencia Ido primeiro.
§ f.• Se nesta data os voluntarios e os sOTteados 31:Pif'e!;Cntados não COII!Plctarem os claros a preencher, o comman<Jante da região ou circnmscripção determinará itnmediatamente segunda chamada de sorteados, que serão distribui~
dos pelos ·districtos pro'porcionalrnente ás suas fa:ta~, c
l onsla.ntcs do continaentc supplcmcnlal' .que deve ser incor1 oradn officialmeute dr• 1. a 10 de Liczelllbro
(abril, na ~·
zr ma, c junho, na 3" j •
§ 2." Na hypoUte>>t' de ser insufficienle o alü;lawentu de
tJnalqucr di:-;trido na classe a incoi'!JO!'ar, r·ecorrm·-se-ha ao,;
11ovu,; ali si ados das classes immcdialamenle sujeitas ao ser' i(;o Jrrilitai' (art. 100, § :!") para a fonuat:.ãu dos cont.ingenl•_·.:;
da I' e 2' elmrnadas.
§ ::." Sn os J'('ell!'.~os uo paragrapho preceuenf.e airrtla
11ilo fol'elll haslarrf(,s pura completar a eonLrilmição que euuhcr·
ao di-;!f'iclo na l'"rrna~·ilo tlessos contiHgenles, reccH·t·er·->'c-lm á;;
r·-la:-;se;.; untcrirore", a eonH'<:ar pela rrmis nova, lancanuo-sc nrii•>
dac: relacfa's dos f'Orlcios JJOS annos anteriores, a par·tir das
11rai~ l't'l'entl's, C(lm·ocando-se os indivíduos na ordem de nu-·
lllf,l':rt;;iirJ cre:;ccnle eslabl'leeiua em cada uma uessas relaQões.
-1." o~ sorleadw; f' Ir amados ú incoeporacão teern pre-fnrencia pai' a 10ervirnm na localidatlc onde rnsidem ou na 11111 is
proxima, onde ltaja eorpo da arma para a qual tenham sit}.J
d(·.signadns (§ 2", art. !18).
Ar!. I 0-1. Au serviço de reerufmnenlo da cireuruscripçiirl
ountpl'e t'laborar, .~cgunrlo inslrueções detalhadas do eurnnwndaule da região Oll da CÍ!'ClllllSC!'ijJ(;ã" (vid art. !JS, § 1c"), lllll
pla11o de dislriiJrricão I' eoneenLra<;ão dos conseriptos, de mudo
q11r' os de cada tlisLricl o se possam dirigir, }lO I' ilinerario:-~ e l\allrinlws pl'efixauos, aus pontos mais eonvenienles. Nes:;es prmtos, ditos de coueentmr,:ão de conscriptos, haverá um offieial
~uloallerao 011 aspirauto, para rocebel-os c rncanrinhal-os ao,;
corpos a que se tlest.incrll, co11fornw o plano de distribuição, t)
pdo IIJCII'-'" nm rneuieo nrilit.ar, do Exercito on da Armada (o
r11ais unr ou unus mcdieos civis, ;;c pnssivel Jur) para a insl'eCf;<-to de saude (V. modelo D) .
Paragrapho uni co, O plano dú eoncentracão obedecendo
pl'incipalnreHtc ás eondi(,'ões rias communica(;ões, SPt'á geralli 11'111 e inuependtmle rio plano de distribuição. Esl a distrilnr icão, attendiuas as demais condicõn.s estahelrcidas, tl<)ve ser
equit.ativa para todas as guarnições (Vd. arls. 10, §§ 1" e 3",

s

e 105).
Ar L. 1fl5. Todas as providencias do plano de é<Jncenlrar;;ãn de conscl'iptos (vid art.. !"l2, § !l"), l1erri como a relação dns
srn·t(~ado~ challlados (modelo K), serão irnhredlat.amnHfe tranflmif;ti.das, pelo m~diJ m!lis rapido, :ís juntas de alistamento, aos
oJ !JcJaes meurn!ll(los oe receber os sorteados, ás unidades de
h·npa P ás capitanias de portos na parta que a cada um dcllcs
f""':'U itltcl'essar (art. 80),
â 1_." AiS .J.unfa_:; rle 11,lisla'!J-cntn e .oapit.aniag de portos
lrr:'q apos nolrlrc:l.rao por escrrplo e regJR(ado corn rPCil1n do
volta a cada rum dog respectivos sortearlos tlà primeira cha:nada, uando-lhe sciencia do local (:'f;tlt~ da jrmla) e lh dafa
em qt! e deverá apre8etttar-se.
§ 2." Os so!'tcaclns elo colnf.ingrnle
snpplcnrrnfar !crfío
!li', § 1c",
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notificação, identicamente, das eoll!dições em que serão chamado.s
§ 3.• Nenhum dos sorteados incluídos nos contingentes
da primeira e segunda chamada püOOrá tirar, fóra do Exercito activo e dentro de quinze mezes, caderneta ou titulo a:lgum que o dispense das obrigações resultantes dJo sorteio.
Art. 106. Os cidadãos chamados deverão apresenta.r-.se
ao presidente da junta do distdcto, o qual lhes facilitará o
transporto até o ponto de concentração de oonscriptos e entregará um ccrtifi.cado de apresentação (vide modelo U, aonexo) ou fará a declar'ação correspondente na caderneta militar, so houver. Da mesma fórma procederá o voluntario e
terá dit·cito ás mcsnms vantagens I} certificado de 81{}resentat~ão, r;e a referida autoridade o ju!.gar nas condições deste Regulamento.
§ 1." De todas ras apresentações deverá ir sendo inteirado o chefe do serviço de recrutamento, mediante communieações semanaes.
.
§ 2." O sorteado que, tando recebido passaogen;1 par&
apresentar-se no ponto de concentração, deixar de o faz.er,
aggravará a sua insubmissão.
Art. 107. Serão licenciados os sorteados julgados incapa:~~es par·a o servico (art. 1•2i) nos pontos de ooncentração a
que se refere o u;rt .. 104, e os que já tiverem obtido \provimento de recnrso para o Supremo 'l'ribunal Militar.
Art.. 108. Aos sorteados em condições de licenciamento.
por qualquer motivo, o chefe do serviço de recrutamento
fará chegar 1urm certificado de licenciamento (vide modelo V,
anne~o) por elle russignado, oom todas as declaraQões qu·e forem precisar;. (F3U'á. a oorrespond<ente declaracão na caderneta militar, qnando houver).
Art. 109. O cont i1ngente das circumscripções que r.aforçarem outras é dividido em cada uma dellas em dous grupo":
1~ grupo conscripto11 destinados ás unidades da propria cireumscripção;
2" grupo -- conscriptos destinados ãs unidades de lnfan~
taria de outra circumscripção (ou de outras).
No t• grupo são incluidos os conscriptos .que figuram nas
relações de sorteio (arts. 97 e 100) com os numeros mais
baixos e no 2" grupo os :·(~stantes, fei.ta a divisão proporcionalmente.
Paragrapho unico. A transferencia de um grupo para
outro será permittida pelo commandante da região, por troca,
sómente durante a incorporacão dos contingentes (i" e 2• chamadas) e mediante solicitacão dos interessados em documento
official; esse documento deverá. ser remettido opportunamente
pel·a região á chefia do servil;o de recrutamento para a devida alteração e competente archivo.
Art.. HO. Os sorteados convocados e voluntarios terão
transporte á custa da União e receberão, por dia de marcha
da partida á data da inspecção, uma diaria arbitrada pelo ministro da Guerra, exceptuando-se os dias passados a bordo de
t'Jnharcação, onde a alimentação es1e.ia incluída na passagem.
Quando, pelo afastamento do logar de suas residencias,
for julgado nece3sario, poderá ser abonada uma etapa aos alistados no dia em que forem submettidos á inspecção de saude,
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a qual scr.á fornecida pela unidade designada pelo commanuante da guarnição onde elle deve ser inspeccionado.
P.aragrapho unico. As commissões de recepção de que
trata o art. 104, serão providas pelo commandante da região
ou da circumscripção militar com o numeraria para pagarnento destas diarias aos volunLarios e ~Sorteados, bem como
para passagem até seu destino (nos casos em que não possa
ser obtida pol' simples rPquisição), na fórma deste rcgulauwntu e atlenderão ás requ isiçúp:; Hlllllinaes que lhes fizerem
os prf1sidentes de juntas de alistamento, no caso do art. 106.
Art. 1 1 1 • O ~orteuüo da primei !'a c h amada ( exceptuados
os de que tmta o § 2'' do art. 103) que .se não apresenl ar na
sua nnidad1• al1\ ;:; de novembro (março, na 2• zona, c maio,
Ea ::!") será deehl!'adu i11S11Innisso e como tal processado criminalmente. O da sPgunda chamada, bem como o de que trata
o § 2" c! o ar I. 103, set'á considerado insubmisso no dia 1O de
dezembro (abril, na 2• zona, c junho, na 3•).
Ter•nJinarln o prazo mnrcado para constituir o crime de
in;;uhmis!<ãn, o !'hefl' rio BPrviço d<' Rccrutamrevto, ou n comma.ndaniP da nnidarlc para que já fOra designado o sorteado,
iará lavrar lllll lerJIJO circumsta.neiadn, que poderá ser impresso IJil rlaet~•lng-rapharlo e cqnivalrrá pela formação da
cnlpa f' Jlf'llllllncia lr~l'fs. '!rí:l r ::'rí(i rln Gnrlign de Organiz~u;ão
.lttrliciaria).
·
Parag-rapho uni co. Os snrt.eados insnbmisso;; que se .apre,scnl.ar·rm on forem eapt.nrarJns terão o quartel por rn:ena(Jem,
cnrnpar!'re.ndn ás insfrnccões regularnPntan~s. afim de não Jhps
prf'jlldicar o pr·cparn profissional.
Art. 112. Terminada a incorporac.ão, o chefe do serviço
de recrnlamrnlo rPmetterá ao commandanlr da região, cireum:o;eripção e capitania do porto infprrssada, até 31 de jal,eiro (maio, na 2• zona. n ,julho, na 3'\. a relação dns sort.eados
charnadns. grupando os qnr foram inrorporados definilivamenl.c, os que tiveram Isenção e os insubmissos.
Art. 113. üs commandantes de regiã.o e circumscripção
1leverão mandar eapturar os insnbmissn.~, onde tiver conhecimento da sua exisfencia, entendendo-se, no caso de haver necesshladc. com o.~ governadores f' presidentes de Estado ou
com os rt"specfivoR chefe.~ de poliria, e f.am;bem com o ehefe
(fn policia da Gapilal Frdrral, df'. modo que não fique sem
r:nnir:ãn a falta de patriotismo que a insnbmissão representa.
Indep.cndenlf~ das providcneias acima referidas, as auoori!lades policiars lncaes f1cam obrigadas a capturar os ini'<ub-rnissos. de,'flr flliP de ~na Pxist.enria tenham plllno conhecinHmfo. A's autnr·idarlrs da Armada compete providenciar pars
a r·aplnra rins seus insubmissos.
Art. 114. Aqucllcs commanrlant.rs providenciarão para
fltlr .~rja publicada a n•lac:ãn rios insnhmissns de sua região ou
,. i rrnmsrripr;iín. no Diario O{ficial r' nas sédes das circumscripc.ões de rrcrnfanwnt.n; r agi rã o .i unto ús autoridades lnr'af'S, sPmprr Qllf' for pn'r·iso, no <pnlido dP !ornar rffectiva 'l
r r.plr1ra rln>= insubmissos.
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TITULO VI
Uo lic!!nciamento e das isenções

CAPITULO XV
LlCI':!'!CJ.>.MlENTO

(Vd. art. 11)

Ar't. 115. O licenciamento de qualquer classe por terminação de tempo de serviço no Exercito activo far-se-á de
modo que os licenciados regressem a seus lares com a maxima ordem, ·economia e brevidade.
Art ·1 Hi. Os comma:ndantes de Pegião ou cirCJJmscripcão
üXJpedirão com a dovida anlt~ccdeneia as instrucções para o licenciamento; eventualmente. quando fôr necessaria alguma
alt•eração na data normal de licenciamento, o ministro da
Guern dará a 1•especf iva O!'dem.
Paragrapho unieo. A data norma.) de l icPnciamento é,
para o peBSoal da primeim chamada, o quarto rlia (a contar
do de regresso ao quartel) apóii a terminação das manobras.
uu na faJt.a destas. t de outubro (fevereiro, I1'a 2" zona, e
abril, na 13>") ; oara o pes~oal da segunda chamada e retai'd'a~
larios da primeira a ll} d0 novembro (ma '\'O. na :!" zona, e
maio na 3").
Art. 117. Em vista• da ordem de licenciamento, os estados-maiores das regiões elaboram o plano de Ucenciamento de
accõrdo com aJS possibilirhrlc~ de tmnsporte na região, e o
communicam ás autoridades interessadas na parte que lhes
possa ser util.
Art. H8. Os licenciados devem rec-eber a S'ua caderneta
de reservista na ulnidade em que servirem no dia de seu licenriamento. enviando a referida unidade, ao serviço de recrutamento, os dados neces.sarios :10 rcl5'isto CVd. formulario, pag. t4) .
§ 1. • Esses licenciados, no caso de fi:x;arem residencia.
fóra da respectiva circumscripção de recrutamento, continuam
a figurar oomo reservistas d1essas unidades até que, pelo boletim regional, -ellas tenham conhecimento da transf'.erencia de
cilrcumscripção dos mrsmos; nesse sentido, os of.ficiaes encarregados do serviço dr transportes são obriwados a apresentar ao commandante da região ou circumsrripção militar ou
guarnição, nos cinco primeiros dias de cada mez, uma relaçãQ
nominal dos reservistas em questão.
Os chefes dn srrviço do recrutamento communicarão por
afficio ás circnmscrip~·õcs interessadas a partida desses rescJ'vis~as.

§ 2. • Todo I icenciado tem direito ao transporte por conta
do GO'Verno até :á localidade onde r.esidia e a uma diaria arbitrada pelo ministro da Guerra, com excepção dos dias passados
a bordo; o que Indo se aYcrhará na sua caderneta.
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CAPITULO XVI
DAS ISENÇÕES

Art. 119. As isenções do serviço militar distingncm-sP
rm -- iscnçõf's em tempo de paz c de guerra (isenção de {11'•~1'1'1!) c - isenções do sr1·viço no r•xr•J·cito activo st",menf.r• em
tempo de paz (isenção de paz).
§ Lo A isenção de paz lJão liberta o ci.dadão das ohrigaçõco;
consignada no art. 1G, nem o d:ispen~a rle ser sorteado.
§ 2. o As i~cnções cessam quando rlr•sarlpnt·ecr•m os motivos
qne a'l determinaram.
§ 3. o Dr)sdn que drsappareça a causa (la isenção, todo
eonsrripto 0 ohri!!ado •a commnnical-a dentro do prazo dr 30
dias á aut.orirladn r~oJJJprtPnte (prl'sirlrmln ria jun~a de ali~lrt
menfo); o que assim não proceder .ficará sujeito a um mez
mais dP sPrvi~·o. além dn tPmpo normal nas fileiras, quaJJdr,
chamado á incm·poraçãn. Esfra terá Jogar em r\poca norm:1l e na
pr·imeira opportnnidadc. (Vd. art. 10).
~ t,. o A Justificação dos motivos de iscn('ão deve sr.r· rr.novnda nnnnalmPnfc c dw·nnfc ns n1rzcs flp janPÜ'O n abril
(maio a agostn, na 2" zona, c julhr• a ontuhro, na 3") (art. 67)
nnq jnnLas dn alistamento que procederão, nc·~sa~ eondir;íícs,
eon formn o nrt.. 7:-1 deste rPgulamr.nto.
~ 5. o O alistado r sort.Pa.flo i~rnfo que nãn proeP·rlPJ' confnrrnn clPtrrmina o parariJ'aphn ant.erior, exePpfmmd,l~!'W,
pon;m. os quo sn arlmecrn nas concliçíies do art. 73 c ~ ! 0 do
nrt. 121, fir•ar:i snjrito á wna de prisfi'1 por ao dias, s0ndn rass:lJr!a a rlispensa cnncrrlicla rio rwcrlr'rln eom o regnlamn,rl!.o Yigr>nf,•.

AI't. 120. Sfin i"Pntos do
I'

f!p

scrvi~o

rnilit:.1r r•m tempo dn pa?:

gl!CI'I'U:

I") os que tiverem incapacidade p!Jy~ira qnr m inhabilil"
p:n·a o mesmo serviço;
2") ns qne al]rgarPm motivo de rrrn~a religiosa nos t.ermn~ dos nrf.9. 7'.!, § '.!!l, P 70, n. 4, § 1", da f;rmstitni\fio rh Hr-JIIihlica.
Art. 121. A Isenção por incnpacirlnrle physica snr:'i rPco!Jhl'f'irl·a pnlo rxnmn mr:rlico do alistarlCJ on sort.carln, P porlcr:i
,.,.,. ahsolnta ou fmnsitoria.
~ 1." Qn:mdn for ahsolnf.n. impossihilit;anrlo atr' para os
srrviÇ'O::l nnxil i·arrs. o in f PJ'Pssado rPf'rhPr:i dn ehr>fr dn !'I'('J'llfanJr>nfo uma resalvrt qne () declare i'irnt.n dn serviço rnililar
''111 f.r·mrn dr paz r dn guerra.
~ :?." Nn rnsn rln inf'nrmcirladr rr>snlfmr dr molPsfia cnrnn·l. fraqnrza 011 qnalqnrJ' nufrn mnf.iyn qnP pn,qsa r!PS:lfl]l~r,•
cr•r. a cnnJmi~sfi.n !lll'!lira rln qnn t1·ntn o ar·L 101 rlr~v,,r(t drrlarar ~i n sorfrf'ar!n P cnmvrl nm ~10 rlia~ ou si prl'cisa "'' rrazn
maior, fJilf' nfín rxrNlrrá dn i O mezrq, J.avrando sen par·oc.er·
!'nnforme o modolo D. (Vd. formul:1rio). No primeiro casn
fnm loga.r· n lncrll'pnmr.-fío; no segundo r:1sn o sort.earin nprP~Pn-
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tar-so~ha na primeira. chamada do anno seifl).inte e si for julgado capaz (ou curavel em 30 dias) 'lerá então inqorporllld·o,
conservando-se, porém, na relaqão dos sorteados da ~tlasa a
quo pertencer no registro milHar de sua circumsoripl,)li:o,
§ 3. No caso do :sorteado :ser julgado cura.vel em 30 diM,
o commandante de seu oorpo pod~rá oonceder-llle p~rmissão
para o tratamento em casa.
·
§ 4 . • No caso do incapacidade por prezo ma·ior de 30 dias,
o rlwfe do gp1·viço de eecvtlLamef\'f.O expedirá ao intel'llEISado
um attostado de disprmsa tempororia (certificado de licenci,anwn lo), em que drsignará, na fórm~ do djsposto no § ~·
da la para novo exame medico, Si, porém, a incaP.aaid"d~ f~r
pn1· prazo maim· rlP 10 mezrs, o attestado SLrá de dispensa definitiva.
Art. 122. As commissões medicas procederão !\s inspecções de saude conforme instrucções especiaes que serãQ exllf'didas pelo l\1inist.erio da Guerra.
Art. 123. O individuo que, para se eximir do s~rvico
militar, allegar crenças religiosas, deverá faze!' uma deolaração
efwd:pla, assignada do p1•oprio punho e te~temunbllda, esfàndo
as firmas reconhecidas, mencionando de mOido clR·rO q rf)Jigião
que professa e o officio que nella exr,l'Qe,
Si o documento fôr entregue á juntl\ qe alts~amento, ella
o rometterá ú de revisão, como os outro." pap~is de. 1\li~tawento.
De qualquer modo, cabe a esta, ultima junta ~nderecal,..o ao
Minisferio da Guerra, por intcrmmedio do commando <ta rogHí,o
ou da circumscripção milil.a,r.
Paragraptw unico. Uma vez julgadas procedentes, palo
ministro da Guena as allegacões 11 que se refere o 'Pfº!!ell e
arl igo, será a iRençffo concedida nos termos do § 29 do art. 72
da Constituição da Repuhlira (perda dos direitos politicos de
cidadão brasileiro) .

ª

h) Das isenções de paz

Art.. 124. E' dispensado do serviço no exercito activo
em tempo de paz (art. 9", alineas a, c e e), desde que reclame
llrnfro do prazo csl ahrlocirlo nesto regulamento (arts. 65, 67
o R3} :

1", o filho unico de mulher viuva ou solteira, da abandonada pelo marido ou da divorciad!l, áa qu11es sirva d~J unico
a1·rimo, ou o qne ella escolher quando tiver mais de um, 11em
di!·Pito a outra opcão;
2", o filho de homem physicamente in~apaz para, prpvêr
seu Sllstento e a quem sirva de unico arrimo;
3", o viuvo que tiver filho menor (legitimo ou Jqs:ttlm~
do), ou maim·, invalido ou interdicto, ou filha llolteh·~ pu
' i uva; em qualquor dos casos, si elle fôr o unico arrimo;
4", o casarlo nas mesmas condicões do numero anterior
cuja mulher seja incapaz physica ou mentalmente;
·
5", o h•miio, orpnão de pae e mãe, que sustentar irmão
mPnm· ou maior invalido ou mterdicto, otl ainda irmã solteira
on viuva que viva na sua companhia;
(j•, o ciiladão quo tenha contranido matrimonio antes do
mmo do H121 e suHI.enf.ar filhos menores;
7", o filho Ol'phão de pae e mãe gue servir d~ unico
arrimo a uma de s11as avôs, ou a avô decrepif,o e valet.udinaríf', incapa:r. rlf' prov~r os meios de subsist,encia.

56

ACTOS DO PODER

EXECUTIVO

§ 1." A condição de !lervir de unico arrimo só é motivo
de isenção quando o individuo não disponha de recursos para
effectivar aquella funcçãu, caso seja incot·porado ás filcims o
§ 2o" Para satisfazer ás exigencias dPssc al'l igo, deverá
o alistado cxhibir as provas seguintes:
Para todos os ca,:os de isenç:ão ( 1• a 7") :
a) afleslado da :wltwidade policial do dislrielo em que
reside;
b) ccrl.idiio de idade do alistado;
c) •Jll'O\ a dt• I[ li I' ~~~ qut• ('fi I L'<'I'Ilt de at'I'ÍIIlo nii" r·per•!Jiml
penf!õcs dos ('ofl't's puhl ie os, 11Üo ganham o llasl anlt• para s1 JSIcnlo propl'io " qtw não ler_•m bens de l'orl una;
d) pl'Ova de lJIII.' u sorteado peio SPll esforço prup!'io, emprego ou t.mlialho, I enila Yeneirnentos ou rendas o que (~slas
sejam destinadas ao arrimo da l'amilia;
e) tloetm!r•nlos qtll' cornproYI'ltl as demais ulleg·a\:ões apt·ef'l'nladas;
E mais, Jlara l':tda easo espr·eialuwnl":
{) Jll'U\'a de ineapaeidad1• plt~·,;eia Oll lll()Ilfal do paP C
P!:'posa (nso 2 c ·O;
g) cerl.idão de n!1ilo do pac do alistado (no 1);
h) eoJ'Lidiio dl' ohilo da nsposa (no :l);
i) eerlidiío dP •·asanwnto (no G);
,i) eerl.idiío de obilo do paP ,. mik dp alistado (no f>) c
provas rJro invalidez da av6 ou do avo'1 (no 7) o
Ar f o 12:1. f;ct·á 1ieeneiada p!'lo mi nislro da Ou erra loda
Jll'aça que durante o serviço ficai' incluiria em um desses easos
(IP iserH;:ão, mcd ianl c rcqum·illlenf o pcl'l'ci lamenl ,. doeurnenlado o
'11
TITULO VII
Disposir;õcs J)C'l::H!S par~ o 3listam€:ttu '' s•_.r!fio
CAPI'IlULO XVII
Art. t2Go As fraudPs commeltidas por lllllis~iio df' nome
ou nomes nas listas dr recenseanlPlllo rnilitat· sr•r·iio e"nununicadas pelas .iunlas de alistamrntn ao clll'fr do serviço dl' I'f'tTntamPnln da o·i rmm1~1Tip~ãn. ,. pnr r•slp eommun ieatla~ ao j ti iz
l'Pderal I'OI!lf>l'irnl<• af'im dl' SI'I'Pill punidos oH r!Plinqw•nlcs com
a mnlt a ri" I 110$000 a r;oo*noo. ,. na impossibilidadl' iiP wa t·x•·eur,iíoo com s1·i~ nwzr' de pri~ií.o C'llf\1 lmhalho.
Art.. I '!i. Sprfío fillllidn.s 1'11111 ll jll'llfl (/;~ 11111 a cr•is ali'ZI'"

rln pri~iío:

n) " ' inr!i1·idnos sorf!'arlos IJlll'. o•nJ l'illlSPíflll'lll'ia dP conluio fraudtJlo•tdll. não r~ompni'''''"~'"llt :ís lll:tllllhrn~ ou 1:hanmdas
•·m virlndl' dr• mnhilizarfíno
l1l n ·''"or·l,~rHI"~ qnc:· p,;,. nwio dr !'l'aurl1• n11 "'' 1'1111 iht:ii"
phy~ir:a pt'OJ)(>:,ilnl. st• ''llh!rainm :11• Sl'l'l·io:o.
Art.. I:.'R. Srriío ,.,,~pnnsahilizados
l'''l'anfo• " .iui~ rltt
lrihnnal ''Pillpi'IPnlr• ~Htnrllrs q111· indr·l·idnlli"!!IP fii'''JIIil'l'irm:l--

1'flffi 011 f~n·ilil:lf'P!ll flS J!lf']()~ Jlill':l

I'PI''IJ~;}n. Í~I'JH•;íq li!( di~qJPtl~.a
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tle sorteados, ou que, dirccta ou indirectamente, obstarem a sua
incorporaeão.
.. ·
Art. 129. Serão condemnados por abuso de autoridad~
e multa de 300$000 a G00$000 : os membros da junta de alistamento que não alistarem indivíduos reconhecidamente aptos
para o serviço mililal' c omittirem (por qualquer motivo) os
nomes de indivíduos alistaveis; os que se recusarem ao recebimento do prova !e;;al de iscncão exhibida por qualquer cjj,l,:,"•· ou subirt!ii'<'Irl documentos apresentados ao seu exa.ne,
creando embarat;os ao reeurso perante a junta de sorteio; 1,::;
que se m~garem a dar o recibo a que são obrigadGs, dos doetJJHmi[os Qlll\ receberam, quando assim fôr exigido pela parte.
Em caso de rcineidencia, além da condemnação por abuso
de autoridade e multa ora estabelecida, ficarão privados ·de
exrrcer qualqurr cargo na administração publica da União.
Paragrapho unico. O delegado districtal (art. 61) em
YPZ da rnnll<~. fint. passivP! th• pr·isão dr fO a 30 dias eo111 dPmissãn do Jogar.
Art. I :w. O~; membros da referida junta que não cumprirem as ubrigaeõN; que lhes são Impostas pela presente leí,
são passíveis da rnulfa de 300$000 a 600$000, descontada em
seus veneimPntos se forem empregados fedcraes.
Art. I:11 . Os nwmbros da junta de sorteio que faltarem
no cumprimt~nto das obrigações estatuídas na presente lei serão
punidos: o procurador da Republica ou seu substituto legal,
por falta de cumprimento de dever, pelo tribunal competente;
c os officiaes de -1• e 2" linhas com as penas estabelecidas pela
legislação mili!ar para os que faltarem ao cumprimento de seW'I
~~everes.

Art. 13:2. As autoridades federaes que negarem o seu
auxilio para cumprimento desta lei serão punidas pelos tribunaes competentes, por inobservancia dos deveres inherentes
ao seu cargo; no caso de reincidencia. perderão O!l respectivos
rmpregos os que for.•m dem1ssiveis, inde'(Jendcntc de sentença
judicial.
Paragrapho uni co. O Governo Federal entender-se-á com
os governos dos Estados para que identicas penas sejam applicadas ás aut.nridachls Pstarluaes e municipaes que incorrerem
nas f.altas dr. qnr. lral.a Pst1• artigo.
Art. 1:13. E' passível dr> multa de 300$000 a 600$000
aqnelle quo occultar ou tomar a seu serviço o cidadão sorteado,
ou que, por qualquer f6rma, demorar a sua partida para o ponto a que fttr chamado pela autoridade militar competente; se
fôlr cmprPgado .rmhlico da União, sllrá punido com trcs a S!lis
mezes de Sll>'flr'Tl.~iio. P, no caso de reineidencia, pr.rderá o emprego.
§ J.• As multas não prejudicarão o procedimento criminal ou !'ivil que no~ casos couber, e serão impostas nos Estados e no Dislricto Federal pelo chefe do serviço de recrutamento, havPndo recurso para o Ministro da Guerra, dentro do
prazo dr, l.res dias depois da intimação.
~ 2.• O processn pa1·a a cobrança das multas será o executivo fisral, sendo n. importancia delias recolhida aos cofres
rPderaes I' nppli~adn.. em !'adn P.Xercicio financeiro, á crea~:ão
I' melhoramrnt.o rle linhas dr tiro, ou de llscola~ espPciars do
J'llservisfns (Vrl. ar!. 16. lrtras c c d).
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TITULO Vlll
Disposições geraes
CAPITULO XVIII
Art. 134. Nenhum cidadão poder:í ser nomeado para n
publico federal ou admiltido, em qualquer caracter, em repartições e estabelecimentos da União, srm qne
apre~ente n caderneta de reservista ou certifica.do regulamrmt.ar da 1" ou ~· linha, e conste dr~~es documentos estar Pm
dia com f!naf! ohrigaçõe'l militares, devendo ter preferencia,
em igualdade de ·condições, o fie 3' categoria da f • linha sobrB o>~ reservistas do Exrr,cito de 2.• linha, o de 2• categoria
~o !Ire os ante~·iores, r o dP 1" sobre os demais.
Pnragrapl10 unico. O Governo Federal entender-se-á com
oR novemos dos F:sfados para q11r~ as dispnsir;ões deste arf.ig-o
s•• r·stendam ao funer•irmalism" r!"!mlnal r muni:l'ipal, IH'!II
r·nnl'l ao operariado,
Art. 135. O tempo de servir,o no Exercito activo, prestado dn :·an!Cl a paz, srrá contado pnra aposentadoria em r~argo
r~ivil; qnando, porrrn. filr prPstado ua g1wrra, sPrá contado p•.Jn
r!l•llf'O.
§ J ,0 Nos ronf.racf.os rle arnmdamrnto de vi:Js ferreas e
df' rxPrllt:ã'O dr obras publicas fcderacs, o Governo explicitalllf'llfP rrspn·al':í nm fpr~o dog log:JJ'P.;; pm·a os volnntarios nu
,r,J·fr•ados que trnltatn Cflncluido o fr,nlpo de serviço no Exer-i'ifo aetho.
~ :!.• AM so:·trarlns e volunlnrios que concluírem o 11'111 ·
pn de srrviço no Exercito activu concrdcrá o Governn, quando rrqllPI'ITrm c isrntns dei qualquct• dcsprza, lote~ d•~ fee~·a
11"' n11rlens rnloniaes por elle custeados.
~ 3. • O.q sarg:Pnlos r cabos cns·ajados fcr•m
pt•efrrPnela
soh···~ CJHarsiJUPr' cidadãos, resr'l'vislas ou não.
para o IH'CI'rH·hlmPnto de emw·ep•os que não exijam o provimento por
C'Olll'll!'~o. desde quo fc~nltam, pelo mPnos, cst.rR cinco e nquPIIr>~ oifo annos df' sr•J·viro milHar, t.udo de acr•~rclo ·l~om n rr;''JlCr·t i1·o regulamenl,o.
·
AI'f. 136. Os cidadão!! sorteado~ on os yoluntarws, em-·
qnanfo r~UverPm no serviço activo, teríio dirPito :í eonoosflão
gratuita de tit.ulo~ scientihcos a que trnhnm feito .iú1<, de PsCP Ias fedrwaeR ou subvencionada.~ pela lTn iãn. c!P. que JussPm
allllllll'OR an sc:·pm incorporado~.
l':ll'O~Tapho tmieo. Os voluntnrios
ou os snrtrados fJIJC
for,.m e~tudantcs mafriculados, teem n direito de prnstar 11:íflll1PS na r\poca prnpria, embora não fl'HfJIJf'n! Pm as rscolas 1'111
r·o11 'nquPnria rio ~ervi<:o militar.
J\ :·f. 137. Os com mandantes da rPgiãn c eü·cumGcrip~ãr.
spli!'if.arfio dos 1'1'11Ridrnf.cs e Govcrnndores dos Estados, comJ•l'Phr'nrlir!os na c<na juri~clicçiío, :lR prPvirkncias qtw julP,arr'JII
cnn,·cnir•n!Ps para a l"·'a r~xcr·urfín da" rli~Jil'·'i•:"''~ dc,,;fr• rPgnl:llllf'llfo.
Art.. 138. J•nra que se tornen\ cffccti\·as c possam ser
nppl icadas aos :11 ist a dos P sorteados, que não as oiJsPrv:Jrem as
di'l"'~i\Õf''; ~·..,fnhelrcirl:ls nc«f.e l'"f!lllantr•nfn. o~ r~rnttl!l:tlldnnfunccionali~mo
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tes de regiões e circumscripcão farão capturai-os óu solicital'ão das autoridades policiaes a captura dos mesmos.
Art. 139. O .Ministro da GueiTa poderá nomear official
da activa pa!'a insp~ionar os servi~s de recrutamento e, em
tempo opportuno, expedirá 88 instrucoões que forem necessarias
para a execuçAo das disposiQ6es deste regulall)ento.
Art.. 140. Durante os períodos em que não funecionarem
as juntas de alistamento, os delegados districta-es do Servioo
de Recrutamento terão dire.ito á gratificaç;ão que lhes competir, como si ellas estivessem funccionando.
Em caso de mobilizaoão do Exercito, geral ou parcial,
perceberão todas as vantagens pecuniarias do seu posto attribuidns aoe mobilizados.
TITULO IX

Disposições transitarias
CAPITULO XIX

Art. 141. O presente rrgulamento entrP.rã em vi.gor de9dn n cinta da sua p11blicncão.
Art. 142. No anno de 1923 o sorteio na. 2" z.:ma militar
"'~rá J·ealizado a partir do primeiro domingo de março, e a
iT1eorporwção da classe de 1!J01 será feita nos mez,~s de maio
o .innho.
tArt. 143. No alistamento do anno de 1923 serão novamente incluídos os cidadãos da classe de 1902, ,iá alistados e
sorteados no anno anterior, excluídos sómente os que forem
cffecl ivamente incorporados ao Exercito por forca desse sor.
leio. •Serão lambem incluídos os cidadãos sorteados nos annus
anl('riorrs e que tenham obtido habeas-corrms, sob o fundamento de menoridade.
Art. 144. No anno de 1923, para as -2• e 3• zanas miliotares, o 1fl21, para a 1• 2'!ona, o alistamento abrangerá tambem
todos os cidadãos entre 21 e 44 annos, ainda não alistados,
afim de normalizar o alistamento do Exercito de 2• linha.
Os commandantes do regiões e circumscripção chamarão
a ali cnção dos chefes do Serviço de ~Recrutamento para a!'l
dispilsiçõcs deste arl.igo e do anterior.
Ar'L. 14.5. O presente regulamento será publicado em f o~
lhefns para immediata distribuição por todas a1:1 juntas Je
alif'l.amento, serviços de recrutamento, oorpos do Exercito,
eon"ulados, legaç•Õcs c embaixadas, repartições e estabelecimentos civis e militares.
Art. 146. Dentro de 30 dias, a contar da data da a.pprcvaçfío deste regulamento, o Ministerio da Marinha regulamcnl.ará a 11arte rcfcrent.e á Armada.
DISPOSU,;iÃO Fl'NAil

t•ü;

Art. H7. Revogam-se as disposições em cnntrario.
flio de Janeiro, 22 de janeiro de 1923. ~ Alczandrino Fade Alencar. - Fernando Setembrino de CaJ•valho,.,
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l'ORMULARIO E MODELOS

Para as Juntas de Alistamento
."-CTA DA INSTALL,\Ç,\0 DOS 'fl\AllALHOS DA JUNTA DE ALISTAMENTO

Aos. . . dia.s do mez de. . . . do mil nov·ecentos e .•. , D{)
edificio de ..... do municipiH de ..... do Estado de ... ( ....
(n.) Districto tla..... (n.) Cil·curnscripção de Reorutamento),
t•eunid-a a junta de alistamento militar, composta de F., como
p-rcsidentP; F., eonw dPlPgadn do Sm·viço de Hecrut.anwnlo, e
F .. como secret.m·io.
· Em sl•guida foram lavi·atlos os editaes de convocação para
o alistamrmto P mandados affix.ar. . . . (menciona.r· os lo.g.ares)
c publica1· na impr·ensa (si houvm· na localidade, devendo declarar· o titulo ou lituios dos jornaes) e remflttidas as listas
(modelo A). constantes da relação t•nbricada pelo prPsidcn!.e
n ar·chivada nPsta Junta.
Decidin a .iunf.a fnncl!ionat· das. . . horas ás ... , em todos
os dias utris.
E, feitos r~sses (.rabalhos preliminares de alisLamneto declarou 'O presidente iniciados os ditos trabalhos.
E ru F. . . . . sect·et'llrio da .i unta, l·avrei esta a cta, que vac
por f.odos assignada. F.
Ar'!. 66.)

F ........ , pmsidenl.e.
F ......... delegado.
Para o 1·eaütm das actas, termos, e·tc., definitivos do alistamento, oa.da junba terá um livro de 200 folhas, tendo cada
urna 25 x 38 em. Esse livro terá um termo de abeiitnra asf;ignmJ.o pelo Jll'Csidente e as folhas por clle ribricada:s.
§
F.lll'rAL DE CONVOCAÇ.\o l'.\H.\ O Al,IS'I'.\.MENTO

F ...... , presidente da junta de alistamento militar.
l'~az saber aos que o presente edital lcr1~m ou delle tiverem
eonhrcim!!ul.o que ne:~!a daLa foram installados os t.rabalhos
df~sta ,iunla e, portan~o, convoca a t.od'()s os jovens que. no
cmTenle nn1w, eomplefmn ou já complctamm 21 de id:JJit~ (r
os maiores de dczesete annos, querendo) c são domieilinJ.os
neste .distrJCto. ~ virem se alistar até o dia ... do....... dc.
cor·rentc amto,· c hem assim todos aquelles que, tendo 21 a.nnos
ou ;nais, ainda não este,iam insel'ipt;ns nos r.ogistros militares,
comn ddennin-a o rP~uktmonto para a Pxrcu(:fio do sorteio
militar.
Convoca tamhcm t.odos os interessa{los a aprcsPnf.aren, oschtf•cim~r.tos nn reclmnaçõcs a hl'm rle Sl!ns dit·l~itos, afim dt~
que a junta p11ssa hmn orientada firm· da vel'lladf' I' dat· as inform~ç.ür.~ Jll'IJl'i><as pat•a nsclareeer o jnizo tia ,innt.a ilP l'Pvisiio Qllf' tem rle apurar este alistamento.
Ji~sfa .itmfa, para o devido eonhecimento do!; int.rrel'lsadns,
tran~er!'Yf' o~ ;·,'gu inte;; ad.igoil da Ir i dn !loJ·I nio: ( F'lzf':' as
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transeripções a que se refer.e o art. 65, § f •, e quaesquer
o•Jtros que eventualmente sejam nooessarios).
Nos domingos serão affixadas na porta principal do edificio em que funcciona esta junta as. rel!l\)ões dos alistarlos
durantt> os sete dias anteriores. (Modelo B) •
A junta funecionM'á todos os di-as uteis no edifício ~nome)
das ..... , t)Ucerrando seus t.rabalhos oo dia ...• de ...•.•.
E para conhecimento de todos manda lavrar o presente
tdital, que .;.erá .affix&·do. . . . (Jogares) e publiea;io na imprensa (si houv()r), por mim feito e assignado, e rubricado
pelo presidente. .J.' •••••.•••• , secretario.
(Logar e data) .
(Art. 68) •
F ....•... , (rubrica do

pr~idente).

§
I!IFFICIO DE RE.MESBAS DE USTAB A DIVERSAS AU'OORIDADBS, DIRBCTORES DE ESTABELECIMENTOS, FABRICAS, CA'SAS DE COMMERCIO, ETC.
!-~Imsterio

Região l\lilitar

da Guerra
Circumscripção de
Recrutamento

.... Districto
Capital F'oderal,. . . . de. • . . . . • • . . de f9 ...•

Sr.
Afim de que sejam inscripf.os os cidadãos, que no corrente anno completam on já eompletaram 2t annos de idade,
bem como os maiores dessa idade até a de U, que ainda não
foram alistados, vos envio a lista o.. . . . . . . . por mim rubricad·a, que deverá ser devolvida no prazo de. . . . . . . dias, para
a séde desta Junta, á rua .......... .
As Jisf;a.s devem ser assig.nadas e ·seus dizeres preenchidos
oom a maxima exactidão, afim de não incidirem, os que derem
informações menos verdadeiras, nas disposições penaes d'o
Regulamento do Serviço Militar.
Saude e fraternidade.
F .................
Presidente da Junta de Alistamento.
(Art. 64, c c § 2") .
Nesses officios deverão ser inclusos (em cópias impressas, dactylographadas ou manuscriptas, rubricadas e authen...
ticadns) os seguintes art.igos do regulamento do serviço militar vigente: 1", 2", 9", 25•, 29", 50 e seus paragraphos; 5t.,
52, 65 (só com a data referente á zona militar correspondente) e seu § 2•; 73, 75, 76, 87, 9t; f03, §§ 2• e 3" (o H6
elo Codigo Penal Militne; t•, 2", a• e paragrapho unico); Ui,
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teo, tlt, ua e páragrapho unioo; t,u, 11 t• e r; tJ6, 1!8,
1.27, 132. 133, tat e puwrapho úaicO; tlJI e aeue pansra-

plaOs;

e

o tst e parasrapho unioo.
I
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.•

Aos. • • dias do anno de f 9 ... , ..neste mumcipio de •..• ,
Estado de •••• ( •.• (n.) Districto da ••• (o.) Ch'cumscriPOió
d('l Recrutamento), foram encerrados os t.rábalhos da junta
de alistamento c alistados (numero) cidadlos nascidos no
anno de . . . (se houver alistados nascidos em outros annos
se accrescentará: e . . . no:; de ... ) e excluídos do alista;·nento • . . (numero) .
(Descrevem-se todos os incidentes que se tenham dado
c!urante o funccionamento da junta, para o que serão tomaJas pelo secretario as notas em um caderno de lembranças.)
Estando concluído o alistamento,~ vão ser remettidas á
junta de revisão as respectiYas relaçoes (Modelo C); e assim
todos os documentos apresentados pelos Interessados ou que
lhes sejam relativos.
E, para que tudo conste, mandou-se affixar a relaeão geral dos alistados (art. 72) na l>orta principal do edificio em
que funcciooa a junta (c publicar na imprensa, se houver);
c para constar o ~retario .lavrou a presente aeta q_ue vae
J•clos membros da JUnta ass1gnada. F ...•.. , secretario.
F ........ , presidente.
F ........ , delegado.
Para o archivo da junta serão tiradas ~das vias das
rcla.ções enviadas ao serviço de recrutamento {Modelo C), que
l!lerão conservadas, de accôrdo com o art. 92, menos quanto
á diversidade de districto.
$
EDITAL PUDJ,JCANDO AS RELAÇÕES DB ALISTADOS

F ....... , presidente da junta de alistamento militar.
Faz saber que, estando concluídos os trabalhos de alistamento no anuo corrente, vão ser os mesmos remettidos á Junta
do revislo na capital do Estado (ou cidade onde esteja a
séde do Serviço de Recrutamento da Ciroumscripção) Séde
da... (n.) Giroumscripcão de Recrutamento, acoíDDailhados
dt> todos os documentos e reclamaQISes apreeelítadàs pelos
interessados.
E, para que cbegue ao conhecimento de todos, manda
l!ffixar Da porta principal do edifício em que funcciona a
junta e publicar na imprensa (se houver} a relaoão geral
~ singela; por classe e por ordem alpbabetaea, dos alistados.
Aquelles que tenham reclamações a fuer deverlo apresentai-as competentemente documentadas a esta Junta ou diI ectamcnf.c á de revisão até o dia . . . do mez de • • . • (arr igo 67 e paragrapho unico) • E eu, F .••• , secretario, lanci o prcsento edital, quo assigno e vac pelo presidente ruhrieado. I~ ......... , secretario.
(Lógar e data.)
(Art. 72.)

F. . . • • • • • (rubriea do presidente) •

OPPICIO DB Rbiiiii~I!IA DO ALIMAMMI'IO

Mttnieipio de • • • . no lllatado de • • • • (... (a.) l>IIVWo
(11.) Oil'OtliDSCripçlo de Rêetutamento), • . • • de a&;.
tembro de t9 ..•
Sr. presidente da j~nta de revisão e sorttiO mtlltar a1
Tenho a bonra de passar rls vossas mãos o alistamento
militar procedido neste districto no corrente anno e todos os
documentos apresentados pelos interessados.
Saude e fraternidade.

ca •••

l!' ....••..•

Presidente da Junta de alistamento.

I
Recebendo a junta de allstatnento as relaehs de que trata
o at·t.. 89 do Regulame.nto, lavrará o seguinte:
TERMO DB AVERBAÇÃO DAS DECJSÕBS DA IUNTA DB ftBVIBÃO fofO
ALISTAMENTO DO ANNO DB 19, •.

Aos . . . dias do tnez de • . . • • do anuo de •••• , neetê
rrunicipio de . . . . (.. (n.) Districto da , , • (p.) Oiroumscripçiõ de Recrutamento), reunida a Junta de al.ietamento e
presentes os seus membros F. . • . . . e F •..• ~oram ~ver
badas as decisões da junta de revisão em rei
80.1J alistacios deste districto e cujos nome.s eoost.am . 1 livro. B
para que chegUe ao conhecimento dos iDtetelladott mandou
a junta ~Hixar... (logares) cópia (edi~ãl de aviso, art. 80)
das relaçoes enviadaS pela junta de revtsllo e pubhcal_. u
1m~rcnsa (se houver~ . E eu, lt' •••••.•. , aectétario CS. aJllnla
<: ftz e subscrevo. lt •••••••. , secretario.
F ........ , presidente.
l" •••..•.. , delepdo.
Do mesmo teôr será o termo para a averbaoão das decisões da junta revisora, tomadas na revisão de que eoglta o
art. 91 do regulamento.

I
Recebida pela junta de alistamento a rel..,.o de sorteados
do districto, lavrar-se-ha no livro competente o seguinte:
TERMO DE REGISTRO DE SORTEADOS (*)

Aos ...• dias do mez de ........ do anno de 19 ••.• , reunida a .junta de alistamento deste municipio de ••.• , ...... ,
do Estado de . . . . . . . . . • (.. . (n.) Distr1cto da • . • (n.) Cir(*) Quando no dlstrlcto funecionar t&nlbem a Junta de
sorteio, o termo se limitarA aiJ registro dos nomes db& sor..
tcados no livro.
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eumacri))Cio de Recrutamento}, composta de I' ...... , I'...•.
e I' ....•.... , o presidente mandou, aa conformidade da 1'13Jaoão (modelo I(} enviada pela Junta de sorteio deste F.ttldo
l' ~ t.raDscrtpta, affixar editaes e publiéar na illlprea&a
(at bouver) 08 nomes dos sorteados deste districto, com todas
ar i~ DeCe81arias. E eu, F .......• , s~retario da junta, o f'u e subscrevo. F •.••.... , secretario
F ........ , president.e.
F ........ I delepdo.
Transcreve-se em seguida a relavão recebida.
§

Quuldo oo diet.ricto não funccionar a junta ae sorteio, o
presidente fará publicar o
EDITAL DE CONVOCAÇ.\Ii DE SOHTEADOS

F .•.•...... , presidente da junta de alistamento militar.
Faz saber que foram sorteados para o serviço do Exercito, no dia on dias (datas), nu eapital do Estado (ou cidade
onde esteja a séde do Serviço fie .Reerutamento da Circumsorif)Oio), os cidadãos constantes das relações abaixo transcl'iI·W e que deverlo se apresentar até o dia .•. nos Jogares (ou
lopr) ~08; e os que não o fizérem fieario sujeitos ás
pell88 eatabeleeid. DOS regulamentos milif.aree e Codigo Penal do Exercito. Para obter os meios de transporte (art. 106)
déverlo se dirigir 08 sorteados ao presidente Cl& junta ...•••
(nome da autoridade) 1 em . ; . . . (local). E, para que chegue
ao eonlleeimento de todos, lavrei o presente edital, que será arfixado • • • • • • • . • • (logares) e publicado na impren!'la (si houver), depois de usignado pelo presidente. F ..... , sccretnrío.
(J..otar e data).
F •...••••.. , presidente.

~reve-se em 'Seguida a relação recebida do serviço
d• recrutamento (modelo K) •

Para as .Juntas ele Reviaio e Sorteio
AUI'A DA INSTAJ,LAÇÁO DOS TRADAf,HOS DA ,JUNTA DF! HEVISÃO

Aos .... dias do mez de .......... de .... , no (locan,
reunida a Junta dE\ revisão e sorteio do Estado de . . . . . ( .. .
(n.) Cireumscripção de .Roorut.amento), compoRta de F' ... ,
F • • • (nomes e f'une~~ de cada membro), o presidente deelarou instaUados 08 trabalhos ·llc revisão preliminar do alistamento militar deste Estado P mandou que o secretario rcJacionaese os numeros e nomes dos disf.rietos, cujos alistamentos ji houvessem e'hegado c estivessem sob a l!llarda do mcsiuo
!'~ret.ario.

(Mencionam-se os distrietos) .
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1\Iandou o presidenl.P publicar na imprensa {menciona'msc os nomes dos jornaes) os edilaes convidando os interessados
tlUO houvessem allegado incapacidade physica, a se apresentarem á inspecc,:ão de saúde no dia ••• ; ou nos dias •••••••• ,
dando em seguida eomeço aos trabalhos de revisão.
(1\Ieneionam-sc as deliberações tomadas pela junta nas recluma!)õcs rins alisf.adus). ·E para que. tudo conste, o secretario
lavrou esta ada, rpw ·sub~t'.I'twe e vac por todos os membros
::\ssignada. F ..... , ..... , secretario.
(.\:<~ignatura dos mcmibros da junta.)
EDI'l'AL

F ......... , presidente da junta de revisão e sorteio do
Estado d1~ . . • • . . • (.. • (n.) Circumscripção de Rccruta-

Inr~nto).

Faz saber·, ele. . ...... , que se installaram hoje no (local) os frahalhos tlrsta junta, para revisão preliminar, que.
funccionar:í todos os dias nteis até o dia ••.• de ...•... , âas
•.•• ú:; •... , o convida aqucllcs :que allegaram incapacidade
J1hysica a comparPCPl'Pm perante esta junta (ou perante a
f·ommi!:;são mf'dica préviamrmf.n nomeada), no dia .... ou nos
dias .... , ás .... horas, afim de serem inspeccionados de
;oaúde. E para qun chegur: ao conhecimento de todos lavrei o
pn~.sente rdilal, que Yac '})OI' mim assignado c rubricado pelo
I!l'Psidrmte. F ........ , ~ccretario.
(Logar c dala) •
F .......... , (rubrica do presidente.)'
§
As acfn~,
lanradn~ •'m

lermo.'.i, ele .. da revisão o sorteio (art. 84) serão
Ii v roR dn 200 folhas, rubricadas pelo presidento
lendo cada uma ~;:;X 38 ccntimctros.
Es>'n~ livros ft•rão um termo do abertura assignado .pelo
IH'r•s i deu lo.
§

Ap•h• as

sr~"ões

realizadas pela junt.a, f'crá lavrada uma
lermos:
'Aos lanln;; dia~. clr .. rr-rmidos os mmnl.lros lla junta (nome,: P l'nnc•~õt~s:l, rni pPlo prmddrmte aberta n sessão.
1", F ... , ulis! a do soh n. 10 da capitania do porto de
.•..... reclann . . . . . (resume-se o allcgado).
A .iunlt'. (por unanimidade ou maioria de votos), em vista
dos cloeumcnl o,; aprc:,cntados 11elo reclamante c •que não proy;nn n :tllcr:;arlo, nega provimento á sua reclamaçãe;
:.'", J•' .... alistado ~ob n. 31, do •.• (n.) districto, muniripi;: 1if' . . . . allega ~t·t· incapaz elo serviço milit.ar. Na insperçiio do saúdt•. a qtw ~e ~ubmctf.eu p~rante a junta foi julgado
i!leap:~Y- para o Hl'l">-it;o rln ExPrcito (art. 85). A junta con,.,,,·:ln Plll ,.-,,·lt!il-o ,,., ·"•JI'It•h.f, de ::w~ôrdo c•JtH o ar!. 8!1 do
acf:t

: ";

~~~~~ ~rgninfPR

trla:ru~n:o:

!.til ilt: 1923- Yol. H

õ

66

ACTOS DO POIJEil

EX EC:P'I'I \'0

a•,

4" e 5", F' .••.•• , F .••••• c F ...... , alist.a;1os sob nu15, 18 c 77, do • . • (n.) districto, municipio de ••.•. ,
n llegam verbalmente serem incapaz.es para o servi~o miHLar.
;\fio :;·e tendo apresentado os reclamantes á inspeccão de saúde,
a Jllnf.a nega provimento ás suas reclamações·
6", F .•. , aliRtado sob u. -i, do • • • (n.) aistricl o, municiph• àe ••• , rnclama ser isento do servico em tempo de pa?.,
de acr·ôrdo rnm o delerminado no art..... do regulamento. A
.iunla, vel'i'fieando pelos documr-ntos apresentado!", sm· verdadeira a sua allega~:ão, eoncorda em inscrcvel-o na relação d1.·S
i .;enlos e111 f.PHJPO dl' paz.
mero~

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

• • • • •

. . . . . . . . • •. •·i• ••. •.•

·~·:

•••• t•l•' J

..

Constando tla relação do alislamcnLo do... (n.) districto, município de .•... (ou dos . . . (n.) Disl.rictos, rcspel'livament.r~ municípios do ...... ) que F ....... c F ...... ..
~;c. H;r•ntar·:nn ali cgaJI(:IO crenças rei igiosas,
o pi'i~'lidenl.n da
.irmia •·miou os Fwus nomes e os dneumcntos por clles firm<e··
do~ ar; 1\liuic:lro tia Gut'l'l'a para ::;e pi'Oceder c:onu e:otá vrc\'islo nm lei (art. 123).
(E assim pm· dnautc, mcncionantlo-so tudo que se passar·
na ses::;ão e as dccisücs lonulidas).
E, ptJl'l}Ul\ nada mais houve a tratar (ou poi1<Iue ia ade:mlada a hora) .encerrou-se a se::;são 1lo dia; o p:tra consl.a1.'
lavre· i a presente neta, que subscrevo. J.•' •••••••• , secretario.
(Assi.gnatura dos membros da junta.)
l'ara faeililar a eonfe~cão geral das duas rolal}ões a IJW~
sp rdore o art. 8~' do regulamento, o secretariü, na casa de
o!Jsorvaçõcs das relaç.ões de alistamento, enviadas pelos disf.rietns, aunolará, á tinia encarnada, as tkcisõos lumadas pela
;illll!il.

A comrnissão medica de inspecção lawará seus !.ermos un
ftil'Jna do Modelo V.
§

Ans .... dias do nwz de dCZI)mhro do arrno

;Jp

•.•••••••

'''llllifia a ,il•fll.a de n~visão e ~'>nrtnio do Esf.arln de ..... ( ...
(n.) Girl'lllll''I'I'ipt:ão de ltceru!amrlll.o), eompnsla dn (nom1:s

o

l'lllil'ÇÕPs),

tkdarnu o JH'nsid!'llll' que m;lanrlo aU.enclirlas

·~

:1\ ""hadas I11rla~ a~ rr,cla mações em I'ovisão preliminar, dando-

~ r· pro,·inJrnlo a urnas o negando-se. a outras, como tudo
CII!J<(a das actas. ins••rla~ neste livro, dava por mwrrrados n~
l•·aloallr•Js riu l'evic;ão !los alisf.nrnenf.os pror·erlidm; Eo~ muni-

1111 annn de •.....R, dr1 lHH'·•IT'IIo en111 c»·~cs
rll't~isiir'~ IOJnadas JHH' esta junl.a, !'unshtltlU··
·''" IPH·m fit•ado ali~fados no ... (n.) d.istricto, I~tnnidpio de
(~···df'l ... (inrli1•ar n numero rJe alistados para ealla clas~e).
"" ••• (11.) rlisf.l'ie!o. HJUilieipio rln ....•.. •·.1•·. 0.-; lllliiH'S dt·s·tipius ""

J·~slado.

;rli.·d.anJPII!n ..; ,. ns
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scs alistados constam das velações enviadas pele<~ districtos
ou dos livros de registo a cargo do s·ervÍiÇ.o de recrutamento •.
E para constar lavrou o secretario da junta esta acta,
que vac por todos assignada. F ••••..• , secretario.
" (Assi.gnaturn dos membros da junta.)
,._il

Para cada districto serão remettidas as respectivas relade alistados isentos do serviço de paz e de guerra.: A
jrmla de alistamento incluirá á tinta encarnada nas segundas
Yia~ do .Modelo G as alterações desses isentos.
~:Lies

I
No caso de reunião da junta de revisão final, para t.omar.
eonhf::cimeuto de reclamações recebidas depois do encerranwnto dos LrabaUtns da primeira lart. 9-1 do regulamento),
;;ãu lavradas actas, etc., de accôrdo com este formulario eon,·cnientemente adarp.tado c procen'do-se como determina o
zegulamcnto.
§
EDITAT..

F· ........ , prrsidcnte da junta de rev1su.o e sorteio do
Fs !a do de . . . . . ( . . . (n.) Gircumscripção de 1\ecrutamento).
Faz HtUE'!' qnc, _sendo o numero de cons1:ripto3 do ...•••.

gl'!lpn (ou do 1" o t• grupos) do contil!.gente fixado em .....
pat·a o 1• grupo (c. . . . para o 2• grupo) para este Estado, no
anuo ..... , conforme eommunicação do commandante da ....•
r·pgiãu mil i! ar, em officio u ....... , de .... de ........... e
lt·:t uscripta ltojn na ael a da sessão desta junta, se procederá
no domingo . . . . de . . . . . . . . de .... , ao sorteio dos alistados
da classe do . . . . e lloH novos alistados da de . . . . (si isso se
fizer J, sendo que o numero de sorteados a incorporar é de ....
(declarará o nume1·o em relação a cada districto de accôrdo
eom o regulamento; indicando outrosim os que deixarem de

t:unlribuii•) .

Convida a .iunLa, por seu presidente, a todos os interessados a compareeerem no referido dia (ou dias), ás 1.2 horas da
rn:rnhfl, (local) para a:-;sisl ir·Pm aos trabalhos preparatorios
do sorteio e ao sorteio.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, lavrou-se o
Jlrl:sente edital, quo será. affixado na porta principal do edifício em que fnncciona a junta e publicado na imprensa. E,
cu, F ............ , sc!lretario, o fiz e subscrevo. F ......... ,
:-;eeretario.
(Logar o data.)
F ..•••. , presidente.
§
'l'EHMO

DI~

SORTEIO

Aos .... dias do mez de outubro do anno de .... , no (local), ás .... horas, reunida a junta de revisão e sorteio, composta de J? •.•.• , F ....• (nomes e func(iÕes), o presidente def('•'llrir~un a alltl'lllm da se:-;sfio e logo após o imcio do sorteio

GH
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de alh;f.ado,; vara o sf't·vi~:,, militar, passandu->~e im!lJt•tlialamcul o a f!aJ· cumprimento ú;; disposiçõt·s do arl.. l UO do l:nv,uluuwnlo do sc!'d1:o mililar vigente a eomcçar twlo .... dl~ll'icto, munieipio de ..•• , oude havia alistados .... iwlivttluo::;, ~wgnindn-sp n .... tlistriclll, município de .... , com •.. ,
1'1 ll. O:; nouu•::; tiPsStls eouscri}Jlos couslarn das rnht(:.õcs quo !lt~
poiH de HCI'I'III organizadas de acelll.'do com os uunwros ohLJtlos Jt!'la sorl.-, t·oit f'l~t·idas n assi~nadas JHll' Lodos 1.1S nwmln:os
•la juul.a sn1·ão are h i\·adus. IX'IJias deUas (Modelo K) serão
aHixadas na JHWla fH'ineiJtal t\ I'I'TJWf f.idas aos resrwrf h os (fi sI riclos vam o:-; Ji ns do a !'I.. HO dt.• t'Pgnlamcul u cil.ado. J<: po~
Psia1· cnnel!iid<t o ~"t'[Pio (<~ti Jl"Illl'" ia adcanlada a. hora), fui
:-;ustwnsa a sl's~iio; n !Jat·a <'onsl.al' ht\Tt~i Psl.n tCL'llll.l (ou acln,
>'i os lrahallllh lht·:-1'111 11"'~ JII'OSI'i-\LLit· 1111 •lia Íillllll!dialn', qne
\'W! :J.<:-;ignad,· I""' l11do~ 11s merr.•ln'IIS da jun[a.
E eu, F ........ sr.ereLario, " fiz t! :;;uhi:iel'e\'11. .J.' ..... ..
1.. \~signalltra dw; lllt.~mlJro~ da .iunla. ·
IJ; "'''''''rlh d:• .-HII'If' tf,t;; ali"ladns Ht'l'fít• Pst·:·ipfH;; :í I in la
"'' III!!<;J· indit~tllhJ ""'' n1appa~ <11• alislaiii''J!III ·\lu,J,•Jo t> "'' 11111; Ira!;• " a ri. !J:! •

1 :ti'IIIÍJII.

.\ii11 li:t\l'tidll Hmis :-:111'1 Pi11. ou ,.,,neluitl" " leahallw L'l'la1ivo ú. sua upPra~:ãu, o elwft~ do St!t:vi~:o de l'lllTU!ttllll'llffl, do
aeetlrtlo cu til o at•l . J O·i orgmt iwr:í o plano d•.~ eoneenlração
ofos (:OllSel'Íjtfos. fii'OC.I'fll'nilo :Í. I'I'JIICSHlt fia~ rda\:ÍÍl'H dt! fllll'
(IS arls. NO f' J(l~. (i\lodelo 1\).

! r:,t{l\111

Notificações
..... Hegiiio l\tili!m· (un •... Circum:::critH.:ü" !lli!i{ar)
Circumscripcão til! Ht•cJ'IIImnl'nlo.
]l;sl atlo dn ....... .
! li:;! J•i!'fo d<•.. \lislaHH'IJI.tJ !\1 ililur ( .... )
.'\IITIFII:AI..:.\ll

UI•:

.\Lif:'T.\IJI.I

1-' ........ p;·,•si·denfe da j11nla:
1:~tz "a'"''., dt• a,.,,,)rdo eOJll o a ri. li~. pal'agraplw llllil'o do
l:<:gularucnfo d11 l"ervit.:o l\lili.lar \'ÍV,I'JI[f', qtw o.t'idatlão ...... ,
rifho d!'........... , [ni alisfudu rmnt o ::;r•t·vie" milii~H· no
<. xnt·l~ÍI'i" ael i\!o .l'i!Jll "
n . • • . . . . para 11 Sol'il•in da elaRse
dn ...... a l't'ltl ÍZUI'-Sf' l'lll . . . . . dt• .......... dt• Í !J .... Jl:t
s,:,_fe dn ~1'1'\·ir" dt~ Hl'rwuf.utnl'llfll idPt~l:.u:ar a t:idar!t•).
Ctlllli'' ·:·. i"~is, t!ll t·id:Nifit, a<lisfad11, si li\.1'1' algrtiiJU all<~
f<w"·· apl'<'.-il'llial-a dil'''l'iantt•nlc na ~!'!di' rf('sla junta
OI! fllll' j lllt•t'IJII!d ÍO dl' lllll Sl~ll l'I'JII'I'S('IIfanf f\ lt!!rUhllt'llk ha]Jililadll aft'• 11 dia .... l)p . . . . . . . . do l:tll'I'<~Hk UIIIIO .
.E JJHT·a tfUt' eiJegUf.' ao conlu•ei!n,~ttfo do iHier•~s::mdu, mandl'i ••xpl'di1· :: l~~"''~""lifn nolil'ien\:fío. lfll" \'tW por IIJÍill assiJ..;IJ:ula.
:-;,·.d,. dP~Ia .i111iln, na eidadt~ "" ......• t'Ht .... "" ....••
;.~:u:fi., :~.

"'' ...... .

,\'ula ·---

1:' ••••••••.
E~la

Prcsiuenl.u da .iunla.
nolificat·ão 1: em iada lJi'lu t:mTeiu ,. rcgi::;-

lrmla c um rcc iiJo de :volt a ...
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§

. . . . Região Mililar (ou . • • • Circumscripção Militar>:
Circumscripção de Recrutamento.

Estado de ....... .
Disfricfo dP Alistamento Militar (Município de •• :>:
NO'l'IFJCAÇ)i.o DE SORTEADO

F .......... prrsidrn I e ela junta:

Faz sahet·, dP accunlo com os §§ 1" r 2° rlo art. 105 do
ltegnlamento do ~Pl'\'iço Militar vigentP, qtw o cidarlão alistado com n n. . . . . neste disí.ricto .......... , foi sorteado
('.om o n ....... vru·a o sPrviço no exercieio act.ivo. nn dia .... .
1In ........ riP 1!l ..• na sórle do Serviço de nccrutamenf.o, c
q11n pu1· pe!'l PIWPI' ao .... ~t·npo rlestina-sn a SPI~Vit• ..... cirl'lllllSet'Í[H,:fín P .... Hnidad~~ com pararia ncsln l~slado (nn no
l.~slmlo de ........ ! .
CumpJ'e, pois. ao e idadfio sorteado apresentar-se na séde
ilrsla junta ai!' o dia .... flp ........ dp 1\J .. , af"im de rccel·Pt' o rPsp('~'' ivo f·~~l't i !"irado di' a>presentação (ou caderneta,
qnando hnuYPr) r• RPl' nnenrninhado ao ponto de eoncmltração
na cidndP d(' ........ onde se1·:í. inspeccionado rlP saúde e dahi
:i sódf' da 1111 idnd•~ ]lat·a a qual foi de;;;ignado, caso RPja ,i uigado apto.
O srli'IPado ltwncionado li<'ixando I!P cumprit· a;;; ohriga(:iir•;;; acima ou TJfw sr~ :t]H'ORPnlanrlu at.r\ o dia .... dP ....•...
riP 1!l ... , na unidadP ollflc foi mandado incorporar, será der·lal'ado insrthmisso, JII'O('Pssado Cl'itninalmentr) P su.iPifo :'t pena
dn .... a .... a unos. 'J'amlwm será considerado insnbmisso,
sttki lanrlo-;;P :í pmml idadt>. maior, se depois dP I e r recebido
passagem TH'sla junt.a. df'ixar rle apresPntar-sp no ponto de
l'OJII'Pntt·aç.ão JWI' ella indicado.
E para que dwgnn ao conhecimento do intcrrssado, mandni mqwd i1· n JH'~'Sl'lll P no f i fi cação que van JIOl' mim assignada.
Séde drsta .innla, 11a cirlafl<' rlc ....... , em .... de .••• .,
r!P 1!1 •..

F ........ ,
Presidenle ria junta.
i\'ota - Esla notifieaçiio
ll"ndn r·om J'P(' ih o rlP ,·olf a.

~;

enviaria pelo correio P regis-

Serviço de Registo
O

~m·ios
1 i\ as:

~fndPln

E.

,:<~'11

~'lll cntla, 1·aso.

os atl'l'P~eimns 011 mndificacõr;;; necrRsPJ'\"ÍI':"i para as cnmninnkàr:.iiPs rr.la-

l", :'ts Jll':tl.:as alislada:-;. yo]tmlarianwniP, nnf: nnidadeR de
lmpa. rorma~:iiPs dP "~'I'Vil:ns. Pslalw!Pr~inwnlos mililat·es do
Pllsino, nk .. pat·a o l'i1n dP sPT'f'lll l'Placionartas na elas;;e a qun
1'~' J'lr>ncem;
~!". :ís nt·aras Pxi'luirlns 1'"1' JH'omttção a official, por con~·l"-'fín tl•• ll'llll"l d•' -'f'I'\"Íl_'n 1111 Kxercifo arli\"n (gradu[lc:-ão,
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especialidade, promoção para a reserva, quando fôr o caso),
por outros motivos quaesquer;
3", ás praças engajadas c recngajadas nas unidaides e formações (graduação, especialidade) ou nos contingentes espcciacs (graduação, especialidade, arma, districto e circumscripção em que ·eshwam alistadas, corpo em quo estiverem relacionadas) ;
4", aos reservistas que fizerem na unidadH ou formaçfin
períodos de exercícios ou manobras:
Ü
aos r•x-alulllllü8 dos eollcgios milHares e outros es!abcleci nwnl os !],~ f'tBino onde houver i nstrucção mil i lar ,. qtll'
lcnl1am J'Pel'hido radernda (unidade ou fnrmaçfio qne, LH'l<l
.-.;t•t·viço do r>.<fadn-nJainr· da r••rdfío, Lenha sido df'SÍg'narlnl:
6", aos '"'cios do:-; Tiros {)f' nw•J'l'a, approvrucfm; nos ec-;:un<'s
dos Cllr"'',; T'i'"'JH'Cf.i\1>.-< (Ctll'jlO ,j,o,;j!~IWdn, Jtahilif.ar;ÕPS para
t•.a!Jo on snr~r·n:o':
7". :ís J~Íwl:uÍcas dn rr•si1lr•nria " f.ransfeJ'rnr.ias dn r.ir-cnmRci·i P\'fin ·dt• rc-,PI'visf as ( t" 1111 :,>.·' 1in h a, e ai r•gorin. :1rmn.
gr;:dnnr;fin. e~pr•r·ialidadP, t•la-.:,:r•).
A cnnl!lllillicaçiín dcvpr{t SI'L' registrada na cad,~rnnta do
J'PSPJ'vista, no rrzisto do üorpo on estabelecimento, e constar
0

do,;

,

ho!Pfin~

e oufras

pnhlicaçõr~

analogaR (V. arfe:. U, 1!\ b,

h3, 5(i, § .?". '' e l; 9't e ~f'tlS paragraphos e 118 e sem: JHll'n~Tnplws).

Processo de insubmissos
P.-Ül.TE ACCUSATORJA

Rr. . . . . . . . (post.o), commnnd:mt.c.
O Rn!dnrlo 11 ••••••• da compnnhia do meu cnmman•Jo. ou
df'.:;tA pPlolfío nn ~:nerfio (no r·.aso rlP companhia 'lll hatPria
isola·da), F ........ f'iÍho rl·n F ....... nafnral de ...... TJH"f'ido
em .... de ......... , rle .... , pr3r,·a !lf' .... , f,cm faltado ao
quart.el dr.srlr o dia .... rln ml'z df' ...... , r•m que foi dr•-:ig-n:tdo
}Jara :::crYiJ' neC~f.a unidarlr. (cnlllpanhia. no DJPSmo e:t~o j(J J'r·ff'rido). nfr' a prf'Sf'nf.r• rlafra. rnntplf'!anrlo. assim. n t••mpn
nw.rca•clo na !ri para eon::;f.itnir-s<~ o erimf' df' insnhmis~fi,,.

Capital

Fr~deral

(on o Jogar onde for), .... de ...... de .. .

F..... (nome e po::;l,n 1, enmrnand.nntr1 da companhia (ou
rln pelotão) .
Rol daR tPstemunhas que devrrão opportunamcnfc ~rr infJll irirln'l no rom;Piho dr, guerra:

F.- ..... .
]!' ••• ,.••

F ......
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Aos. . . . dLas do mez d·e. . . . . do anno de .... , nesta Capital Federal (ou o logar onde fôr), no quartel deste batalhão
(ou companhia ou regimento), presentes F ... , (posto e nome),
eonvnandantc do coYpo, e as testemunhas F ..... o F ...... ,
roi po>I' mim F....... (nome e posto), secretario (ou &ub~l.itnindo o secrelnri o por afflucncia de serviço deste), lida a
partn accusatoria do F...... (posto o nome), com mandante
da ... companhia (bateria ou esquadrão, pelotão ou secção),
da QIWl paelr ronsla que o soldado F ........ , n ...... , filho
dr\ l•' .......... , naluml de ....... , nas·cido em .... de ...... .
liP .... , praea dr ..... , faltou ao quartel desd•~ ..... do mez
d1• .••..... :, em q11n foi designado para scrviY nesta unidade
ali' a data da pt'l'SPnlcl parte, completando, assim, os dias marr.:.ulos em lni pam eons{iluit· o crime de insuhnüssão. E para
que conslP do p:·ocesso no conselho de guerra a que se mandará
proceder em srguidn :í captura do réo', ou sua apresentação,
lavrou-s!l rste tcrmo, que vae assignado pelo commilndante
do c-orpo c pelas tPslemunh.as, todos acima mencionados. Eu,
F. . . . . . (nomn c posto), secretario (ou substituindo o secretario por affluencia dn serviço deste), que o escrevi.
F ........ (nome e posto), commandante.
F ........ )

F ........ ) (assignaturn das te.stcmunhas)
F ........ )

Classe ele 10. . . . . . . .

.'.1odelo A

C')

~

".:1

(Anno do nascimento)
.\IINISTERJO DA GUERRA

• . . . . . . • Districio de Alistamento Militar

2" REGIÃO ~IILITAR

4a Circumscripção de Recrutamento

(Municipio de .•.•....••.•...•........•••. )

(S. Paulo)
Recenseamento Militar de 19 .............. .
Lista n. • • • . . . . enviada ao Sr. . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . • (funcção que exerce)

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

Natural

E:
<:.1
'O
....
o

<:.1

'O

'!)

'O

:Nomes e filiações

o

""CJ

o

·a
'ü

·a

=
e

i

o

c
1 !Francisco da Silva, filho de Manoel
Antonio da Silva.

I

c.>

2 José Pedro Barbosa, filho de Sal-

vador Barbosa.
~~

cu
:>
cu
c.
cu
...,.
cu

<:.1

't:l

o

't:l

'::I

o

o

·a

o"='

·a
·c::;

::;:J

=
=

:Signaes caracteristi~ !Estado e condições cos (os que forem
possíveis)
<lJ

c

·;;
<:.1
~

c.

Vl

<

a

Observações

~

~

-<:
o.

....oCl! Casado, lavrador, sa-

Q.

c-1

;:;1

j

<:.1

't:l

r;S

Cl!

:i-..;).

~I

rn

ta
o
"3

E;

be ler, escrever,
etc.

tm,68 de altura, côr

branca,
cabe !los
pretos, lisos, etc.

I

3 F. , filho de F.

I

I I

I I
I

I

I

I

I
I

I

I

j

I

I

7\I'Mcen em 1885; nun·

I

I

I

I

I

I

I

ca foi alistado

4 ·F. , filho de F.

Il
51 F., filho de
I

F.
I

>
:i

:l'll
::1

o

>j

E~tatura-Aita?

Baixa? l\\ediana?
Cor-Branca? Morena? Preta? Parda?
Nota explicativa dos signaes cara-JCabello {cõr-Pret_o? Ruivo? Castanho? Louro?
1
fórma-L1so? Crespo? Cara pinho?
cteristicos.
Nariz-Recto ? Aquilino? Chato?
Bocca-Grande? Pequena? Regular?
Signal particular visível-Mancha? Cicatriz?

o
o

t':l
~

1;1:1

~

1;1:1

2-3

~:

(*) Em 1923, para as 2• e 3' zonas militares, e 1924, para a 1" zona, o alistamento abrangerá tambem todos os
cidadãos de 21 a 44 annos, ainda não alistados (art. 144).

"''w

:.lodelo B
Classe de 19 ....

Circumscripção de Recrutamento
Estado de .......•........•

I

§I

Durante a semana de .... a ....

Natural
Nomes
e filiações

. ... Districto (Município de ..•....

.............. )
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::r "d
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z

"d
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'<:3·:: Q,

:filho de F. e D'.

-·i ______ ,_,_,_
z F.

F. F ...
filiação:

-·-----i
3F.F.F ...
!filiação:

\

Observações

~

UJ

1:)

o

t.r.J

i
lF.F.F ...

iF.

Signaes caracteristicos

Estado e condição

Q.I'<J
s.s
I ~'O '0·o
·cn =
o I llJ &
Q,'

~

(rubrica do presidente)

o

.gl

1

Alistamento militar do anno de 19 ....

Fls .....

ó
l:;l

I

t'1

S. empregado publico Branco, estatura me- Reclamou verbalmente ser incapaz para o
estadu ai, sabe ler . tiiana, cabellos e serviço militar.
1
e escrever.
olhos pretos.
I

I

C. empregado publico (Descrevem-se).
estadual, etc.
\

Incluído neste alistamento por ter se apresentado declarando que se achava no estrangeiro quando se procedeu ao alista
mento de sua classe.

________ ________ - - - - - - - - - - - - - - - \

1

S. carpinteiro, anal- (Descrevem-se).
pbaboto.

I

Constava da lista n. 15 ter nascido em 1884
mas a junta verificou do registo eccle
siastico haver nascido em 1887. Apresen
tou-se reclamando ser 1ncauaz para o ser·
viço militar.
·
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5 F. F. F ...
i filiação:

-
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6.F. F. F ...
ifiliação:

iS. pedreiro.

(Descrevem-se).

iI
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S.

-

---··

g,F. F. F ...
filiação:

filiação:

-

S. carregador.

·---

10 P. F. F ...

!Alistado por constar

o seu nome da lista
n. 94, apresentou-se reclamando ter nasi cido em 1883; não apresentou documento
I ou prova, e á vista do seu aspecto physico
a junta arbitrou-lhe a idade mencionada
na rubrica competente.
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8 F. F. F ...
filiação:
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30 só consta o nome e anno de
nascimento.

-- -- --

F. F ..
filiação:

--

i

IDa lista n.
!

I

-I1(.

'Alistado nos termos do art. 64, Iettra b •

-

o

Nada reclamou.

t:l
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~
lo:!
(Descrevem-se).

Allegou estar comprehendido na.isenção di
que trata o art .•.• do Reg. e apresentou
os documentos que vão sob n. 15, que
confirmam a sua allegação.

~
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c.

-

(Descrevem-se).

Allegou ser incapaz do serviço militar.

S. vaqueiro.

-

Nada reclamou.

til

~

I

!l

1•.!.

....,

Natural

~

-o 1

2

~ I
; I
Zl
H

?'l"omes
e filiações

fF. F. F...
,filiação:
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i
;(Descrevem-se).
I

i
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1

I

fAiistado nos termos do art. 64, lettra a.

I

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

!Alistado por constar da lista n •.•. Apresentou-se allegando ser arrimo de ••. :
I não apresentou provas e a junta está in·
1 formada não ser verdadeira essa aliegação.

I

(localidade), 20 de novembro de 19 ..•

F. F. F......................... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . presidente
F. F. F............................................. delegado
F. F. F... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . secretario
formato: o da folha de papel almasso aberta.
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MODELO C

... . Dil;tricto (Mutziclpio dr ••• ••••••...

•.•.• REGIÃO MILITAR

Classe tle 19 ..... .

.•.... Circumscrlpç/Jo de Recrutamento

(knno do nascimento)

ESTADO DE •••••..•••

ALISTAMENTO lUILI'.I'AU
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~
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I:~ i
I " c..."
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.Alterações do Serviço de
Recrutamento

Observa~ões

da junta
de Alistamento

Signaes caracteristicos

Estado e co!ldição
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I
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ESTADO CIVIL

Solteiro ? Casado ?
Viuvo?

........... )

Nome ....•...•...•..

~ ~ ~ . ~:~i·l·:· ~:~.t~ ~ .' ·.·.·.·.-: : :

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

..•.

····················

Sabe lêr e escrever : Olhos, ............. .

...

N. do sorteio: .............. ..
E' alistado espontaneamente ? ........ Grupo.
.............................. Chamada á incorporação para: .
Recebeu certificado N ....................................... .
excluido por eHeito do art. 73' ............................. .
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~~-~r_e_s_e_r~t·o-~ _r~~~~~~~~~::::::~::::::::::::::::::::::::::::::: .
l······························i······························
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•· · ·..· ·. 'I
.................... Nariz, .............. ,

Filho de .....•...... I

i

, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,!

.................... ,.
!····················

Bocca, .............. i
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!................... . Signal particular: !
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.................... ,
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.......... !Nariz, ............... :
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\Bocca,. • · · ·•• · · · · · · · 1
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................... r ..................,

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

Nome .............. 1
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1

.................... 1

I

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

.................... Côr, ................ l
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i

i
ir\. do sorteio: ............... .
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IN. do sorteio: .............. ..

. .. . .. .. . . .. . .. . . .. .. • . . . . . . .. 1Chamada á incorporação para:
I<eccbeu certiucado N .......... , ...•••.........•..•...•..•....
1.............................. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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I.................... Cabellos .. ICôr,
Uórma, .. I
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Apresentou rccla'tlação ........ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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.. . .. .. . . .
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~....................
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I
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Estatura ....
CUr, ............... .
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!Sabe lér c escrever .Olhos, ........... .
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Bocca .... ~.
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MODELO O

, •• , •• C!RCU.\tSCRIPÇÃO DE RECRUTAMENTO
••• , .DISTRICTO

ESTADO DE ••• ,~ •••••• • ...... •,, ê
MUNICIPIO DE. , . , , • , , . , •• , , • , , • •

.... SESSÃO DE INSPECÇÃO DE SORTEADOS
A commissão medica designada para inspeccionar os sorteados deste districto (ou circumscripção) examinou hoje os
que abaixo vão mencionados, emittindo o S3u parecer sobre cada um:
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Numero de
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defeito
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Observações
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5
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2! F.
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31

F
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4

10

2

4 F.

F. F.

18

12

3

51

F.

1 20

1 17

F

I

7

4

Essa molestia, sendo curavel em ...... dias (até 30),
não o impossibilita do serviço militar (art. 121,
§§ 2" e_:t). __
-

Nenhuma

1J;.

g
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o
o
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INão está impossibilitado para o serviço.

:=t
~

;.'.

tr.

C'.l

F.

F.

1

20

Sendo a molestia curavel em mais de 30 dias, o sorteado deverá apresentar-se á inspecção no anno
seguinte (arts. 119, § 3", e 121, §§ 2" e 4•).
1

. .. . .. (localidade), em, ... de setembro de 19 ...

c::
>-3

~

1sendo a molestia incuravel, ao sorteado deve ser
1
concedida isenção definitiva (art. 121, § 1") .

Dr. F. F.
Dr. F. F.
Dr. F. f,
(No caso de algum medico discordar do parecer sobre qualquer inspeccionado,
declarando-se vencido e justificand·) o seu parecer).
F o r ma to : 22 em. X 33 em.

F .......... (posto).
F .......... (posto).
F .......... (posto).
assignará o resultado da inspecção
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:,1QDELO E ( Art. 94 )
•••• REGIÃO MILITAR

(Unidade ou nome do estabelecimento que fizer a communicação.)
Relação das praças alistadas voluntariamente (ou engajados, licenciados, etc.), durante o mez de .......... findo
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( Logar e data )
( Assignatura da autoridade communicante)
Formato: o da folha de papel almasso aberta. No mappa serão accrescidas as casas indispensaveis e nas obSer;:.
vações lançadas as alterações relativas a cada caso particular~ de accôrdo com o exigido no art._94 e seus paragraphos.
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Modelo F
1• REGIÃO MILITAR

2' Circumscripção de Recrutamento

Estado do Rio de janeiro

Mappa demonstrativo dos alistados nos diversos municipios deste Estado, apurados pela Junta de Revisão para o sorteio
do anno de 19 ..•
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~

~
c;

<:)

Q)

e
«l

-

...o .::
Q

8

:::1

z

252
192
58
265
284

~~~.~.J.~r~i~:::::: ~~:~~~ -~~

til

.....
Q)
>

I

I~

·a::=
Q)

o

:atn

..... o'

I

«l

·~

I'

til

o

"'o ! Isentos

"Ó

o>
Q) 1

~=i 5

,_ ...... "'o
ol"l 1 oE

o. Q)

aa
Q)

!-

«l

e

"C
~·a

1I~

:::: :::: ..
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10 ................................................... !.................... I........
Somma ••••.. - - - - - - --~-- --~-- - - -,-,-~-~-~1

Nlctheroy, .... de ..................... de 19 ... .

....... .

P .... .••....• •. • .... •• ••...•........ • •.. ·•••.

Chefe do Serviço de Recrutamento
ObservaçlJo- Este mapppa deve ser remettido ao Depattamento do Pessoal da Guerra (6&. DivisAo) logo que ierminem os trabalhos da Junta
de Revlsilo. Será feito um mappa semelhante para-a 2" Linha, no qual s6 apparecerllo as casas e dizeres appucaveis a esse exercito, e substltuldo o
titulo por: Mappa demonstrativo dos novos alistados, nos diversos municlpios deste Estado, para o Exerclt o de 2" Linha, apurados pela Junta de

Revi silo no anno de 19....

. . .
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Modelo H
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DEPARTAMENTO DO PESSOAL O,\ GUERRA

6' divisão
.Mappa demonstrativo do contingente que os Estados abaixo devem fornecer para o preenchimento dos claros do Exercito,
a incorporar até 31 de outubro do anno vindouro nos corpos da 1" zona militar, organizado de accôrdo com o
art. 97 do R. S. M
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(*) Quando fornecer á circumscripção visinha.
NOTA -

Este mappa deve ser feito em papel cHollanda».
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Xota-A primeira via deste modelo fica ar~hivada no Serviço de Recrutamento., a segunda remettida ás Juntas de
Alistamento, a terceira e a quarta (convenientemente reduzidas, art. 105) respectivamente ao official de que trata o art. HJ4 e
ao commando do corpo. I\ o caso de haver sorteados para a Armada, urna outra via será enviada á Capitania do Porte.
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aumerico dos reservistas de 2' e 3• categorias existentes msta Circunzscripção de Recrutamento em 31 de dezembro de 19...
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Cli.efe do Serviço de Recrutamento
Observação - Os reservistas transferidos para uma Circumscripção de Recrutamento onde não exista corpo
ficam relacionados por armas na dita circumscripção. Mappa identico para a 2' Linha; remessas id~ticas ás d~terminadas
para o mappa modelo N.
·

~

(MODELC
c

Nome da Empreza ou Companhia de Vapores,.

c

Local da Agencia ou escriptorio da C1•.

N ...

"

IMPOSTO DE TRANSPORTE
Arrecadado de accôrdo com o decreto n .....•..• referente ao
VAPOR ............................. Sahido em .... de ........................•.... de 19 .•••
Destino .................................................... .
PARA PORTOS DO BRASIL

,

PARA PORTOS ESTRANGEIROS

Numero

"',
ü"'
Q,l

lmportancias

Passagens

I' Taxas I; Imposto
I fixas I réis

-1'
2'

3'

I

I

I

--

-- -- -I
I

I

Imposto de 3 o f o em taxas
Taxas
de
réis

--

I

I

Quantidades

I

lmportancias

I
I

100

I
I

I

1.4001

1.500j
1.600,
1.700 1
1.8001
1.900
2.000

I

Imposto
réis

60$000'

i
I

I

80$000,
20$000,

Ii

I
I1120$0001
40$000'

40$000\

I

1

I

,

l

10$000~

60$000
90$0001I

.11

! 20$000:

--~--~----------~-----

i

I

!

1

I

I

PASSAGENS ISENTAS DE IMPOSTO

Serviço das companhias .............................. .

300
400
500
700
800
900
1.000
1.100
1.200
1.300

No minino .....
1 { No médio ..... !
No m axi mo
(luxo) ....... I
11 ................. !
_II_I_
.• _•._._·_._
•._.._·_··_·--'-·1_ _

Taxas
fixas

Conta do Governo. . . . . . . . . . . . . . . . .................. .

200

600

Outros portos

Portos da America do Sul

de

Diplomatas .......................................... .

I
I

~ndigentes ............................................

.

Menores de 2 annos ................................. .

I

I

I

'

!

I

Total arrecadado

Rs ............. :' ......... .

Commissão de 4'/o Rs ............ . s. .......

.

I
I
I

I

I

--

---I
I

.

I

Leis de l\>23- Yol. I I - Pog. 150-1

-,
I

Liquido

Rs ............ . $ .. ....... .

«Nome da cidade", em ..... de ...................... de 19 .•..
«Assignatura do agente, gerente ou representante da C1'.•

-~
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Q

DEPARTA,\!ENTO DO PESSO,\L O.; GCERRA

•)" Divisão
.\Iappa da incorporação e destino dos convocados d<: 19 ..•.
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F. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . •..•
Chefe do Departamento da Guerra

Data .•............•••..........•.•••...
Observações

1) A 10 de janeiro (10 de maio, na 2' zona, e 10 de julho na 3') as Circumscripções de Recrutamento remetterão ao
D. G. (6' divisão) e aos S. de Estado Maior regional os elementos necessarios á organização deste mappa que será enviado
pelo O. G. ao E. M. E. até 10 de fevereiro (10 de junho, na 2• zona, e 10 de agosto, na 3•).
2') Com os dados fornecidos pelas Circumscripções de Recrutamento, o S. do E. M. regional organizará o mappa
de incorporação da Região.
..
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,\CTOS DO PODER. EXF.CU'l'l\-0

Modelo Q

MlNISTERIO DA, GUERRA
(Serviço Militar)

Ao Sr. (*) ....•...........•......•...•............ , .•....... , •.....••..
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0. •

Cidade ...........................•...••.••
Estado ...................................•
C) Chefe do Serviço de Recrutamento, ou Delegado do Serriço de Recrutamento, ou Commandan!e do ....................... (corpo)

-~----------~~~~~~~:~1~~~~~~~-~-mudança de-~-:~~:enci·~-·
Commnntcação de alistamento
(Ri;;car o dizer não utilizado)

Conforme o caso:
F ...... , cabo reservista de 2 categoria, da classe de 19 .. , relacionado
no 3' ll<~talhão de Caçadores, commnnica que mudou sua rc~;idencia de ..•..•
. . . . . . . . . . . . . . . . . (localidade, rua c numero; município, Estado) para .....•
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (localiclmle, nw e numero; município, Estado)
Dai a e assignatura ....................... .
f ........ , nascido e;n .. , .............. (localidade, municipio, Estado)
anno de .......... e residente em ............................ (localidade,
1::unir:ipio, Estado), vem por 1neio deste se alistar espont:weamente.
Data e assignatura ...................... .
TestenHu:has :
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DIVISAO

Mappa geral de reservistas por class"!s, categorias, atmas, clrcumsêrlpçôes e regitJes
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3' "'""",;, · · • • • • · · · · • · • · • • • • ·
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Uat1 ............................. .
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F ......................... .
Observações
General Chefe do O. O.
classes• figurarão as 10 classes a que pertencem os reservistas do Exercito de t• tinha.
2) Nc·:te 111appa devem figurar todos os res;rvistas exi~tentes a 31 de dczelllbro. As Circumscripçõe~ de Recrutamento remetterão ao O. O. ( 6' Oivis!!.o) a parte que lhes
orll'c;p(•nllt· (modLI(I:> N c O) de modo que o O. G. possa envtar ao E. M. E. o mappa geral dentro da 1• qumzena do nwz de fevereiro.
:1) Os tesetvi~ta~; de 3" categoria aqui lncluidos devem possuir caderneta milita:·.
í ,, n . r,,,,. n?.
f :i1 I 1'
I) Na ca:;a da~:
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AGTOS DO PODEit EXECUTIVO

Modelo R

(i<. S. M., art. 12)
1" REGIMENTO DE INFANTARIA

Registro /liHIIirzul dos reservistas do Exercito da /" linfza relacionados msta
unidade

Classe de 19 ....
(Caderno cscripturado na secretaria da unidade)
h\enticos para os reserristas do Exercito de 2' Linha, quando a unidade relacionar reservistas desse Exercito.
------- ------------------------ ·------------·--:-------

ü
Cl

Nomes

Rcsidencias

Observações

"O

-·--------------

--

---·-

-·--··-····----·---

---·------

--·-----------------------

lnsfmcçúcs 1:ara a e·cripturacao do modelo
,\tl: n mo:ncnto d;>. :•Jobilização ou convocação para períodos de exercicios, os reservistas rel;~cionados em uma unidade figuram nos papeis corn·J:ll:'> eo1Po re~crvistas elo corpo activo.
;;a cPiuJnna- Observações - devem ser annotadas a proecdencia dos
rescrvh:L\s, exclusões por mudança de rcsidcncia, transfercncia para outra
unidarll: activa, pas:3agem p:1ra a 2' Unha, fallecimcnto.
Um resumo numerieo do registro é enviado no fim de cada semestre
;w ~-~crl'i<;o de Estado .1\l:tior da Região.

ÁCTO!l ÍlO PODEn EXECtJ'I'IYO

ModeloS
, , .CJRéUMSCidPÇÂO DE RECRUTAMENTO

( .... Districto) (Arts. 57, § 2"-k E 61- h)
Registro nominal dos officiaes de restrva residentes 110 territorio desta
Circumscripçdo (ou Districto)

·--------------------------------cu
cu u
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o~-S
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Q.l
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"'
= Observações
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Modelo T (Capa)

Observações

/

I CERTg'~CADO

//

ALISTAMENTO
MILITAR

/
i

/"..

Cidadão· · · · · · · · · · .. · '· · ·

/
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j' / . :ff
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.... REGIÃO MILITAR
..•. Circumscripção de Recrutamento
Estado de ...•.••...........•.

-~ ~:Jdelo

. . . . ::'-!·~do

-~

/~:_~:~~J.!!:1:J

da

,\\iiit~r

.... Clrc:u:;scrt_r~çâo de
d~

c!:~.35e

l:e

l::~J .....

.

Rcfr:tft~liU!Ilto

.•.. District-J

Estado

!~J.L~r:'.i:

( ~ome por

ext~;;so

) .................................... .

........ .
filho de ..........•..........................•........ : .. .
n::tscido em .................... de .............. de 1 ..... .
natural úo Estado d.; ..............................•...•.

c~:·fiiicndo

d~

.:-!~ista:nento

!lo. o. o

Districto

0

0

0.10

ri<~

0

oo

0

0

0

o

0

0

o

0

0

0

0

o o
0

alistamento :niíitar

a·.: ................................ .

1vlunicipio

de............ . . . . . . . . . . . . . . ................ .

residente em ..................................•........••
Estado civil: ......................................•...•..
Profissão : ................................•..............
Sabe ler c escrever: ....................................•
Côr: ...................................................•

EstaturCI: ..............•................................•
Cabe !los: ..............•...........•....................•
Olhos: ................................................. .
Signal particu!ar : ....................................... .
••••...•..•...••...•...•••.. ele .••....••..•.•••.. de 19 ... .

Certifico que
'': cU:'L;io á }'·:~~~~ d.~ Ali:;u::1e:no ,\\ilitJr úeste Dbtricto,

..:spontane:unente. com o fLn de se alistar por llaver co:nplet,:E!o ..•• annos de edade, o ~idadão:

Presidente.
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Modelo U (Capa)
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CERTIFICADO
de
apresentação de convocado
para o serviço militar

...,<:C

·~JJelo

:: ~rtiiic:1d:: de

L: (Tam:::nno C:llllr:li'J

~~:,:-cscnt2ç.1o

...... 2.;;:ião .'.\ilitai- ......... Circltmscripção de
~~\:cnna~:"!e!1to

n . ................................. .

- Estado de ................. .

de ............................................................. .

alistado

·~

Q

111

de ...........

o
s.Jrt~l'.do

. . . Disnicto ( .\\\1• i:ipio de ....................... )

Dados rel:.ti\·os ;i
identiti:ldc :

Ja classe
co.:1 o n......... .

desi;:;nado •1:1ra sen•ir 1:csta circnmscripção

(!' grupo) ;:(• C') ....................... .

ld:~dc ..............

.

>f:~tural

do ........ .
Districto de ........ .
E~>tado

so·:::1! ....... .
Proflssào .......... .

Sabe lê r e c ;cre\·er?
Estatur<J ............ .

C.~rtitico CJ'.lC ,;~apresentou:\ junt:l de alistamento militar deste ,:istricto ele accônlo com o edital afiixaclo por esta ,i ;:nm c:n vista da communicação do
chefe d.: serviço da círcc::;Jscripção, recebida em data
de ............................................... .
o cidadão con\·oodo p:~ra o setTiço militar no anno
de 19 .... filho de ...........•......................
n convocado excedeu do prnzo de apresentação
. ...... dias.
. ..••.............. de •.•..•..•...•..... de 192 ••..•

Côr ................ .
Olhos .............. .

. .• . . . cor;; qtw.rteln:\ h:alidade etc ...... .

C:-!bello:::

I

Cvr ..... ..

I Fórma .. ..
Cll

fót':l

(2' ç::·:lf'O),

l'resiucnte da junta.

:\ariz .............. .

Socca .............. .
Signal Darticul:~r. ... .

~

~

·=l

:.n

.3
o

;.
r.!

~
~

:::::

lnsnecção de Saudc
Resumo da acta

Acta n ...... ·
foi julgado ............. .

;o;·ccisa de ....... ;nczes 1nra seu tratamento .
. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . de ............... de 102 ...•
;:o~suc ceniúc.1do de :::iistamcnto espontaneo
;: ...... Jeste
O presidc:<te d:1 jur:ta •:cedica.
di3tricto.
Obsen·açào- Annexar, se possível. :l i·nprcssào digital oa a photograohia do conscripto.
(:') Unidade do Exercito permanente.

o

,\CTUB UU PODER EXECUTIVO

Modelo V (Capa)
CERTIFICi\.lJO
DE
LICENCIAMENTO
MILITAI~

/

.... Região Militar
.... Circumscripção de Recrutamento
Estado de ......••......

r___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - -

.\\oLlCiJ V

.\todclo \'

Estads Ú! .....•.•.
nt·J
Ccrtiiicaclo de licercict11:ento 1::i!itar n ....

Circu1nscri~~,çi1o ~L: Rt:·2n~rar:1 ..

'

íJbSCfV(lÇÕ\;S

Classe de ......... .
---c:---

Ali3tado no......... Districto ( i\iunicipio de ,.
Dados rdativlis
................... ) com o numcr0 ...... .

~i

iJentid~;dc

'

Filiação ............ .

Pcrtct:ce:ltC ao grnpo.

"i

se~viço do
Cabe li os ............. . Exercito (ou por ser arrimo, etc.) •......
· Côr .........•.•...•...
' Olhos ............... .
Signaes particulürcs .. .
em ... de ......... de 19 ...

;;

i_

foi in,;peccionac:o pela jt;nta n1iiitar

d~ .....

•..•................ na sessão de. . . ......... .

;...

r:ertiLco qt:e se ac:l;a c;:: co::dições
Je ser licenciado o sorteado ............•
. .................. n .......... da classe
de ......... em vista de ter sido julgado

_L

•

I

O

o o" • . O I

o •

I

o o o

o o I" O o

Edade ...........•.....

__;__ i'laturalidade ......... .
-+. Estado social. •.......
-~ Profissão ...•....•.•..
· Sabe ler e escrever ? ..

Altura •.•............. incapaz .............. para o

0

.J_

Licet:ci:ldo em drtucie ele ................ .

-'..L

~ '~~o

::::.ooo"''
"..l 9 2~
- ' .......

C/)

,_.:::

~:.§~
~ ·~ ~

S~de da Circumscripção de Rccrutamemo na cidade de ............. , em ... .

de ............... de 19 .. ..

.2

- : ; ......

~·~:2g

'.) "' o. :::>;J

'

~~~;;

<~c,;

Chefe tio S:::rviço de

Recntta::~et:!o

;/.

.\ladeio X
.••..•••. ( U:\IDADE )

... I\EGIÀO ,\\ILIT.I.R

.\,appa

nun1e~L:o

d?.s praças

i~1ci .~idas,

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

!il:cncir,d0.S c

LicencLdos o•t excluiu os por :

Diversos mo-1
ti vos

I' -"'
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II 'f;"'
o o

s

1+->=:::
I ::::-

ê

I
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o
CJ
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o
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....,~

tr.~
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li
CJ

c
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.<:l~E:
v

.idcLie. í.L. t:·~i:tc o scraest:e findo

----··--·---------------~--

!nclt:idos por:

I

c:~clttLias n.:::sL~1 t!

i
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u

I
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I

:-"1
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0..
CJ

~
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=

-r.

·. -:-::o'"
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I

CJ

I'

2'·:r;

o o

I

,_'"'

'O·;:;

::Hverso3 n1otivos

-,--:---1

r:~

t": 'O

. c;
c:- t::
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-;,....

'J.:.:;~
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c~

o.o
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: I :
I

Ooscrvações

'>"
n

2l'Jl

8

•

~ ~->

';:!

o

:::l
<'l

;;:;>

:"l
~

Devem sei annotados
os engajamentos realizados em virtude das di3posições legaes.

I
I

I
Quartel do ... (unidade), e::1 ... de ............ de lJ .. .

Co;nmandante
Nota- Este mappa será mand,:do, pelo3 corpos de tropa,

QO

Serviço de Estado-Maior da Região.
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~

ª
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·.:.)]elo Z

o

....... REGIA O .\\!LIT.\R

.êKVIÇO DE

ESTADO-~\AIOR

'"

1' secção
.\1appJ numerico d1s praçJs incluídas, Iic~nciaias e cx..::h:idas na3 unidades de3tJ re.I,iào, durante o semestre findo
: Licc:iciados ou exclui dos por:

Incluídos por:
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Diversos momotivos
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-
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Observações
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Devem ser averba-

dos _os engajamentos
I realizados.
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Diversos motivos
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I
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I
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I

'

'

·~~cd

..c:li_dadcs , ..... R/C
ulvisionarias · · · ·
O
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E

I
I
!__ :_i_i __

!

1

1
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I

1
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I
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I
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I
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:
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!

I
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1
~-~---,--~-·-

l
I
1
,~-.-1-, -1--~1

Somma...
~
............. !_ _ !
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I
I
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I'

:

i

!--~--I -l-!-----1

1

I

I

I

I'

I
~-·' ----~-!
I I
Total
,.-,·--~'_,_1_1_ I
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I I I -~-~-·-·-

Somma

'

I

I

I

I

J
:S
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:5
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o

::l

;;
~

Quart~l-O~neral

da ..... Região Militar, em ... de ................. de 190 .. .

:.'.

,;!

;3
~

:;;
o
Chefe do Estado-Maior
Nota- Este mappa será mandado, p:!Ias Regiões, ao Departa ncnto da Guerra (0. 6).
Rio de janeiro, 22 de jan:!iro de 1923.-A/exandrino Faria de Alencar.- Fernando Setembrino de Carvalho.
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ACTOR TIO PODER PXECVTTYO

DECHETO :-;. Hi. 9:1ri l'l'oi'V!fll. 11/t; n
}Ha;o J!lll'a

t!o

. J.,

:? í llE .T.\NJUIIIO TIE I !l~:J

dia 2 r/(• .iullw do COJ'I'P'Ilb~ anno, iur7usinf'. n
o }'llnrcimwlw'nfn tl(l F.:.rposir:ão brternacümnl

(',•Ji/1'1/tli'ÍtJ

cl{·

!li~

tfa

/il(/l'/)1'111fl·llr'ÍI1.

IJIII'

IÍ1'1'ÍH.

fl'i'IIIÍIIttr

O Pr'·~itiP!lll! dn P.<•puhlkn dn." Estado~ Unidos 11,1
.\llPIIdl'rl!!<, ao~ dl'c•Pjn~ munifl'~í:tdo" por· ~li'Hill:,.
f!P

I(

Jllfll't_'fl ;JJ (l.f'iJJIIJ

( 1 Xposi f OI'fl ...;

IUlf' iOIItli:S

qw~
\'i IIJiíi·S dll.~ E.~Uitln.~

AíiPndr•rHio :t

llra~i!:
tiii!JII'I'ff

f'~II':Jflgpj I'OS;

P

;;,í lta pow·:H dia,; sr• innngur:nam ~~~
r·n ido:; da . \nwf'icn. Pol'ln~ml n HI'J>II-

lia
ld i•·a Al'gPIII !na;
ALI nndn111lo a qu 1', na •PI'f'Rrnl•• .r•.-;1 ação. I nr·nn-::p di lll i nnl n.
(' ,.,l'llo."ll. a f'r·nqueneia df' visilas ü Expnsiefío -- [(111' y:w ag·,,r·a
dt!-<JH'r·[:IJHin Jll:IÍlll' in I l't'CS~e. l'U~UIVI':
.\ri. I". Fir•a pr·or•Je!tldo ai·,·· o dia doi,; "" julho do l"ll'1'1'1111' annn, inelu,;ivP, o pra.zo para " JunrrionamPnln da K~
posi•:ãn lnlernaeional rlo CPntrnario rln TntiPpendPnrin. rfll"
•'''' ia tPJ'mirntr a :n rle marr:o proximo .
.\1·1. ~.". 1\1'\·n~:arn-s:- a.~ .rl.isposi1.:õr•.5 PJU contrario.
nÍll dP .J::uwim. ;?.í ;]r• ,ianni 1'11 "" ! o~::. I 02" da [ndPJH'Il,:,·rJI'i:l ,. ::;)' da H<'!nil.J!i•·n.

An-rtwtt

t.JA ~u.v.\ BFJIIN.\rtJJES •

.Joiio !,11 i~ Alves.

J·,IÍI>I'i;fl. f' 1íluilf{Íf'(ll' 11 fiftf{IJ dlft }Jit:''dll (/:• jll'llfll f'ill'l'f'llff? 1' 11
..il'l'l,,. '' ;,,[•'rull•'it' 1/1!
da IJ!iwrlr; r/1! cnlJJ'I' I' alum.inio

fi,,,,

O i'J't•sidP:ri,. du 1\l'pUl.llit•a dos 1•::-;lados Unido>~
liS:l'Jdn da :nrlnriza~.:fio 1·onl ida no a ri. I ~i, 11~ • .10 ,.
H. Í .fi.~:J:!, dP (i d<> jUllPÍt'll l'lll't'l'llfP, !'I'C'Oh'!':
.\ri.

do Brno;il,
11. da li' i

1'. Fi!-<1 r·l'dflzido para o lilul11 dr• 500 n lilulo da

rn:.1Pd:1 dt• p;·:tfa ennl1ar!a rln ace•kdo enm n arl.. :?" ria i1'i mrrrrr•r'<l .'f .1~.·!. d1• I :3 dn liOYI'mhrn dP Hl20. I' a qtrP st• rl'i'Pr·p "

dt"'!l'ln 11.

J:i.'/21-l. dn

J~

d•• oulnlll'u dp .19:?:'.

,\r·l. 2". E' riPYada a ".! o/c a lol('t·ancia pPJ'miflida na liga
da~ mn,.da;; dr· l'llhl'P P alnrni!lin, ct'Padas ]H' I I) ar·t. I \li, n. I, da
fpj 11. ·~. !);)!), d(' f O f!p n~!·o:-dn ·dn ! 0.2:1.. f~ a f{Ufl ~n T'Pff'!'fl 11 dPI'I'<'Jn n. I:J.O:'O. fi,. J!l d<' llll'2lll!l nH•z .
. \ri. ·;•. H('\·ng:mi-q~ :1.~ rli:,po~ic:õPs f'lll t'Olllt·rrr·ín.
Bio fl,. .r:uwirn. ?< d• .i:ll~'·ir,, ,,, 1~'·'::. !ll!" d:! Jnd.·p·•II:J,.nf·;:l P ::~/' ·dn J!Ppntdi;·:~ .
. \I'TIIl'lt P.'.

n . .I..

~~11.\'.\

BFIIl':.\JIIIf>:.

·'"'tlill jillill

l'ldn!

AC:TOP.

DECIH~To

no f'onr.n

N. 1:;. n:11 --

nE
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EXECUTIVO

2i

o E .TANEmo oF.

1923

ilm)l'oVa os Pt'ojectos tla.ç lJOntes sob1·e os 1•ios Pm·nahtJba e Poty,
a .~CI'l'ln collst;·u ;'tias pela Companltia Gm·al dt! Mellun·all!.f'lllos

no

.1!111'1/lllllio

/t.'t'l'"''"

}Jtlra

fi(Jat~ti.o,

1~111,

Tlte1'ezinll,

dliR

t'illrunccon com tt E.~lrada de l'erro Silo
/.ui~ a '1'/uu-t'::.iila. ,. bt!m assim os orçamentos das 1'f',çpc,.liNtS alNmw·ia.~ .., uwntagens, na impurtancia total t/t>
':U6.1J:G08$1i-'J fllous mil cento e ,çcssenta e nove cvnto,q
liilh11s

IJII•'

:-:f•Í,\'CI'il(o.~ ,. oito iilil qua/l'ocentos e setenta
t'JJI II}JIJfiCI'S ti({ r/i1•it/a JlllbfÍCil, pape{, 00 ]JOI'

e tres réis),

O Pl'l';.dtiPnln da llr'tHJblica dos Estados Unidos do Drasil.

''n nr.etll'rlo com o lf!ll~ JlT'npu:r. a Inspcctoria :Federal das J<::s-

lradas e tendo f'lll \·hta o disposto no contrncto rle 22 •le
.iunhn fie 19~1. rl'!Pin·:ído enm a Companhia ·Hf'ral de Melhoramenl.os no 1\lamnhiio, e.1'-ci do decreto n. 1-L 823, de 21 {In

maio do mesmo anno, bem como os orcamentos das supf'r·"'-rncturas metaHica,; para a:; pontes sobre os rios Parnahyba
tJ Poty, approvarlos vdn flperf'ln n. 15.<H2, de 28 de agosto
tln 1922, ~1ecref a:
.\ri.. 1". Ficam ap[H'ovallos, de aceôrdo eom os doemnenlos qne eo111 PSin baixant, rnbrieados pelo director geral df'

Expediente da SPcrel a'·ia de Estado dos Negoeios da Viação n
Ohra:;; Pnblicas, o~ pl'ojectos das pontes sobre os rios Parnaltyba o Poty, a sm·t•m consll'llidas pela Companhia Gl'ral •rlf'.
.\'lf•l h~trantPII fos 'llll :\! :u·anl1iio, p:ua Iigação, mn 'J'ihN·e:r.i na, fiao;
linhas ferrpa,; qm• nl!lmneant com a Estrada de l<'erro .~ão
J~uiz a Therczina, c Jwm as,;im os orçamentos das J•espeetiva.i
alvenarias e montn~Pns, organizados pela ln&pectoria :Federal
das Estradas, em snbstifuição aos apresentados pela nwnr i onada companhia, importando:
a) o orçamento das nlvPnarias c montagem rla ponte
mbrc o rio Par·uahyha 1'111 1.513:536$200 (mil quinhentos f!
t n$c contos 1111 in hen Los " t ri n Ia e seis mil duzcnl os c f'Pi::
11;is), Plll apnl iet~,.; ao lJUI', papl'l; c
b) o "''(;nms•nfo das al\·Pnal'ia:;; e montagem da ponte
>"i1hrP o ri" Pot:v 1'111 ti5G :07~$267 (fwisccnlo;.; e rineoenta n
f'l'is c·onlos ~dPnf.a " •dons mil " du:r.cntos c SPf'sPnfn n ~clr•

ri'ds), em apolic"" ao par, papel.
Art.. 2". AR destwsas que forem realizadas eom a con:<1 nwcão e monlagcm de,.;sa;.; pnnteR deverão corl'f't' por conf n
"" l'l'Pdilo ,r,, i. :1~1'1 :OO!l.$, 1'111 apnli:~•e;.; da divida puhlica. TlaJH'L ,iuros flp !i % no anno. nbcr·l.o pelo decreto n. 1\.f-.''11,
dt• :li ri•~ maio til' I !l:! I, " ns J'Pspeel i vos pa~amPnlos tlf'VI'I'ih
~n· "fi'Pl'li!adll,.;
""llf'l' iP, •IP ae-1~1irrlo com o IPJ•mo dn
l G rlP ,illll!ll do TIWsllHJ a!lll(t. additivo ao dn ennl1·acln N'IPJn·nrl~t ·f' li I Yil'l11dn do dl'l'n•f" !I. I\ .823, dP ::! í df' maio dt'.'-'."'~'

"""":l

Jtlf'SlllO

anno.

c\ ri.. 3". Todas n ·" madeil·a;;. maLcriaPS c apparf'lhamcnt.o~
'11'~' f'nrcm ufili:r.ndo:-: 11 PlliJll'l'.r.mdos na consiT·rwçãn "· mnnln'.'''lll dP;l"<t ponl"''
l'il'al'iín tll'dcncrndo no OoYCJ'Ilo J<'P-

IOG

ACTOS Jlll POO'F.n EXF.f:fTTl\'0

dm ai, uma vez concluídos os trabalhos, podendo o mesmo GoYtwno dellcs disp<lr livremente, conforme estabelece a porlar·ia tln 2!1 tln llfl\'Pilllm.t 1!1~ Hl:!?, tio :\finisiPrio fia Vi:H;fí.o n
Oltl':l!-{ J>nhlieas.
Ilin dn .lanr>iro, 24 1le janPiro dn 19.2:1, f02o da Jndppenrl•·Hcin ,. :l!'.i 0 ~la llcpublica.
AnTrrrm IH SILVA BEilNAltnEK.

Pmncisco Sú.

lWif!HR'I'O N. :1;,. 9:!8 --- rm ? 't 1m .T.\NErno rm HJ?:J
.ll·u· fio Ministel'io dn ,lol'iculfura, lll!lustl'il!

e {!rmnru·rrdo o

Jltll'/1. o~ s•'í'i1ÍI'O.Ç r/•!1~111'··
,, 111'1. 11: ,,, fl'i '11 • .I.,:?$:',

l'l''''liln t'SJII'dnl rk Hifi:fj;'if$.'1i7.
/'1'/I(I'S ""·~ '1'1'1'1111.~

I f''.

{!i" ,.

:li"

,,,.;'i 1/t: Jrrw·iN• d•· 1!1::!/
:n Prr;sidPnlt! rln Br>pnhlira dos f<}<latlns Tluido;: do TlrnRil.
aufor•iznr;fío ('onfida no al'l. 1" doJ tli'CI'Pio !PgislaG!·t!. df' ? 't dn t'Ot't'r>llff'. t'I'Solvl\ :lhf'Ít• an MinislP!'ÍO
da :\;!I'Íettlltll'a, lrHhrslr·ia n Cnmml'r·ei", o Ct'l-'tlito l'f;JWl'i:tl ,J,_\
.,,,afmr,.nlo~ " srs!"l'llla I' !'1-'is coufos qllinlrrnfn~ n cint~n11nla
,. lllll IIIÍI fl'I'RI1Hin;; " sPtrnfa c sei I' ·:·é i;; (166 :551$377) para
~~~ .'1'1'\'ir•os t.h•corrr•nfPs das verbao: f.í". 18" e ;na do m·l. IJ(i
d;r IPi n". lt.:!-i~. rlp ti til' .ianl'iro dt• 1!'.'?1. "" art•t'•r·dn com a
i
,:a dt>m.onsl raefío.
llio dl' .farwiT'Il, ?I d•• .ianPit·n d•• 1!1?:1. 10::'" da TndPJif'll ..
d1•;,t·ia f' :l!'i" da llr'fllthlir·:t.
L~~tndo da
t Í\'1• 11 • . \.

ttl''"

AHTIITJn rn SILV.\ TlrmxArtDE~.

Miaul'l Calmon drr Pin

IHniONSTIL\Ç:iO .o\ I)T7E RE flEFEHE O DECHETO

~~

.\lmt•ido.

:-f. ! !, . !J:lR,

DESTA IJAT:\

Lei n. 4.21?, ilf' 5 "" jan'eiro tlt• 19?1, a•·l. -Hi:
\'Pr·l•a f 1• -- ~r>r·vir:n flp Tnrlnslria Pastor-il:
lr,,!ar:fio csfahPIPt'it.la pPio.~ aviso:;; ns. I. !)(i't f'
:!.51:1, dn :!11-1---!~.~1 t• :!!J--i! --0'!1:
Strh-r·onsignar:,ão to• - l)pspPSa» I'Ont n dN;I·rtvnlvinH•nlo. Pft• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:'lllt-r:nrt~igna1:ão 11' (CIII'>'ns eompiPmPnfan·.~.
Pft•.) ·--- «l':ll'a llr:tnr•h•rlf'fío "
llll'llfo. Pll'.» . . . . . . . . . .'.............. ..
l!í :000$011'1
'iii:IIIIO~Oilii
Y•·l'l•a IR' ---- «Ev••nlll:tf'S» ........ .
\ •·1·ha :,>-;-•
Tnsliltilo Hiol••tdco d•• Jlf'{'•·~a
.'lgrieola:

""''""""h·i-

-~~~1•--r·.om:i~nadin

f,., p,fif,a;•,...:.

1' --.

1:

Olt.if't'fn;;; d•• '''PPdil'll-

"''".t' ....................... .

::

:fiiHI~f:OIIII
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SiJh-ronsignacã:o 2" - «<nstrumentos, prounclos chilnil~n'!, etc.» ...............•.....
Slili-Consignaçfín :l" « Drsprsas rle ·inst.alla~;ãn, f'.! e.» ............. · · .... · · · · · · · · · ·

5:851~377

19:700$000

'l'ntal. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
466 :5[)1$377
fiio t.lr. .l::uwiro, 211 rlo janeiro de 1923.- M. Calmon.

JJECHETO N. 1'fJ. !)3!) f'n~rr

DE

24 DE .TANEIRO DE 11923

no wuniei]1io de Pil'lleicaba, Estado de S. Pm1ln,
taçúo E.TJJCrimcntal de alyodão c .Juta

11!110

Es-

O Pn·c:iflnntn da JlPflllblica dos F.stados Unidos do .Bra'lil,
1;•:andn da tHdoriwr:i"í" rnn~lanfe do art. 70, Vl'rha 25•, 'l'if.ulo
M::lf'l'i:JI. l'llll>i:-!ll'li.:ÍII ::· d:l lt>i 11. !t .ft32, dl' n di' janeiro de
~!1'::.

dl'l'l'd:t:
.
A1·l. I''. Fi•·a r·J•r•arln no munir~ipin dn Pir:u·iraha. l·~f'farlo
d': N. Paulo. uma F.stacfío KWlCrimental rlr' algudão e juta,
• n]Hll'dinada nn ~··rYir:n rio Algodão. a qnal ;;I' l'l'l<•'r:í pelo
Jl;').!nl:lllll'lli" appr111·ad" pd11 r!N·rdo n. -t í .·17'1, rlP :n de 111ar,.,1 1!" I !1'!0.
,\rt.. ~ ... H1:vog·:un-~n as dispoHições nm cot~frnrio.

Hio rle .JrnH'irn. 2.1 rlr .imwiro f]p ·\1!!:?3, 1 0?" da Imleprmdr•twia ,. :J:í" da 11P!'IIblir·n.
All'I'HUR DA 8JLV.\ BERNARDF.S.

Miuurl fJnlmnn riu Pin r Almeida.

J)f:CllFTO

:J.

15. !110 ----

DF. ?.] DE .1.\NEJIIO DF.

·lr923

.lln•t• nn Mínisl1Tio drr :\ql'icu.Uw·rr., lnduslrirr. r Commcn•io o

rl·t•dilo CS]Ir>f'irr1 dr• f :800.f para occmTrT rro paqrrrnt?nlo'
1f11 di{{!'l'l'llt'a de l'r•ncimrntos que rlci.rou dr 1'eccbf?1', nos
c.rcreidos r/r ·191/i, 1!116 c .ffl/7. o linof!I}Jistn. typoam]lhiro da
nil'r'f'forio Gcml rk Hsfnli.~firn. _\ 1J/II.S1fle:;
Coclhn

lO Pr·r• ..;irlr'llfP da fir.flnhlica rios Esfrrrlo:; Unirlos rln Bra.qiJ,
li.4tllllin da nnf11l'izn6ío rnnf.irla T!O nrf. I" r.ln dccrP(o legislaf i ,.o n. \.(iR I. rlP ~ 't rln !'nrrrmte !111'7., rrsnlYP ahrir ao Minil'lf'rin ·d,1 Agricnlf-nr:l!. lwlnsfria P r.nmnwrcin. o ermlito
l'.".fWrial rln 11111 t'nnto P nifnccntos mil rr;is (1 :ROO$). para
ncrnl'l'f'l' ao nag-nnwnfo rla díffl'rPn~a flp vencimentos f!ll~" rlPiIIXll dP rr•,•rhr't' no~ I'XPrricins r]l' Hl15, HI·Iô I' Hll7. n linof~·nisla f:qwgraphir·n da Pirr>rfMin r.rral rlP F."fatistir·a. Am.1é:~ I ••;; f:nPlho.
fiio r!P Janeiro. 21 rll' janeiro rl1• ·1!)?3. tO?" ~~ Tnrl!'penf!,•ncin I' Ti• da HPpnhlirn.
An.'I'HUR DA SHNA BEflNARDER.

Mi(lucl Calmon dn Pin c Almf'irlrr..

, I '~

'

r ·~. • \
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DEcRETO N.

;:t5.9U-

DE

26

DE JANEIRO DB

{923

:A.ltt
ao Jliniaterio • Gtterra o credito especial de I :0!0$, para
i : reltituir ao eri(ltmlteiro civil Amaro Bapti&ta eua impori

'

·

tancia, cobrada a mais pela matric1tla de dous filhos no
CoUegio Militar de Pol'fv Alegre

O Presiliente •la Rf'pnblica elos Estados Unidos do Brasil,

U!mndo da autorizacno conl ida no decreto legislativo n. 4. f\54,
de 17 do corrf'nte, t·esolvn abrir ao Ministerio da Guerra •J
credito especial de 1 :020$, desl.inado a restituir ao engenheiro

civil Amaro Baptista, chefe fie districto da Repartição Geral

dos Telegraphos, a import.ancia que pagou a mais pela matritmla de dous filh08 no Collegio Militar do Porto Alegrf', em

:t9:t9, em vista dos f.ermos do paragrapho unico do art.. 68 da
lei n. 3.074, rle 7 de janeiro de 1919.
Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 1023, f02" da Indepenllencia c 35" da Republica.
A.RTHUR DA SILVA BERNARDES.
Fe~·nando

DECRETO

:v.

15.91?-

Setembrino de Carvalho.
DE

?6

DE ,JANEIHO DE

f023

Abre ao Mini.vtm·io da Guerrro o credito especial de 12:040$,
pm-a ultiJmar o paoamcuto do tl·atam.cnto do 1• tenente
Mario Ba1'bedo
O Presidente da Repuhlica dos Eslado's Unidos do Brai'li!,
usando <la autoriza~ão contida nn decrcfo lflgislativo numrro
4. 652, de f 7 do correntP, resolvP abrir, pelo Ministerio da
Guerra, o credito e3pecial de 12.:040$ para ultimar o pagamento <las despesas feitas com o tratamento do f" teoonte do Ex!'rcit.o, aviador, Mario Barbedo, e seu rrgresso ao Brasil.
Rio de Janeiro, 26 de ,ianr•iro de 1923, f02"" da Indepen~encia e 35• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fe1•nando Setembrino de Car'l.!allw.

DECRETO N. 15.943-

DE

27

DE JANEIRO DE

f923

Abre ao Mini&terio da Fazenda o c1·edito de 75.000 :()()()f, para
pagamento de 75 o/o dos attgrnentos provi.vorios de vencimento•, mensalidade.~ e jm·naes

O Presidente ria Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizacão contida no art. 151, n. ·v, ria Jp,i numero 4. 632, de 6 de janeiro corrente, resolve abril· ao Minisf<'rio da .Fazenda o credito de 75.000:000$, para pagamento,
em 1923, de 75 o/o dos augmentos provisorios de vencimento~.
mensalidades, diarias c jornaes a que se referem o art. 150 e
seus paragraphos da lei n. 4 . 555, de f O de agosto de t 922,
devendo ser effectuado no primeiro semestre o pagamento dos
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ITI'n·ido::; 75 ')~. t~ no I'C'gtuHio :;cmcsl.re determinada a pcrcenU.;:<'Ill ele redl!tf_:iiPs. quaiHh• neeessaria, pal"a nfio ser excedido
aqiil'IIP lllaximo de 7rí .000 :000~000.
!tio df~ .J:ulf'il'fl, '27 fb~ .iauciro de 1!)23, 102" ua lnrlepcndf•l[cia e ~!3" da BPtHllllita.
. \ll'I'II un D.\ SILVA JlmtNAllDES.

R. A. Sanlpuio

Vidal.

,\ 1•/>i'"''" " ,.,.!fll./•u:lr'iiÍI! }J:II'I! r·u/n·rmça do i111poslu solu·u sniJsi-

rlins e l'lmcilllenlos
() Jli't•sidt•nl•· da llf'PIJ]dira dos Estados lJitidos do Brasil,
'"' IP'Il da alll'illuit:ito qllf'. llll' t·onl'PJ'O o :tl'i.. -í:-1, 11. I, da Con~ti
irli•·:lo da l:t•ptddira ,, <'lll t');<'r'U!,;iíO do al'l .. 1", n. -19,· da lei
11
\.(i:.';,, dl' :;J d•· •'f'Z<'!Ilhi'O dn 1!)22, resoln~ <J!W pant coi'l:llu;a '~" ir11pu:d" sol'!·•~ ~;ul•.-,idius n Y<~ncintf~ntos sn obset'H) o
r:·.:~lli<tlllf'llill qrw a <'·"'f' at'oJnpanhu.
!tio d1) .Jan•·il'o, :.'7 d·~ .ianPÍ!'o de 1!)2:l, 10'2" da IndctJCIId··•ll·ia ,. :)::i" da ll<·ptrldi,·a.
.\1\'1'1 1L' I\ ll.\ SILYA BtmK\ItDES.

n. ,\.

Sampoio Virlal.

Hc.u::Iamcnto J):Jra a cobr:1nça d.o imposto sobre suhsidios e
\·:-ncinH'!J~o~; a Wl<' ;;e n:fere o decreto n. 15.944, de 27 de
jm1eiro de 1n3
1", 1"' \'f'lll'inlf'nlns do Pt·csiden!n n \'icP-Pl'I'Sidenlc da
l:l'!'lihlira" nJinislt·os d•· ]<;sl.ado;
:!". os sull:-; idi os dos s<'nadoJ'PS c flppnl ar! os fP<lP raes;
3", p,: I'I'IH'ÍJJJPlllo~. soldo.~ ~~ gJ·atifiral:õc•s dos JH'OfeSSI1l'CS
I' dos !11 i I i I <li''''':
/1", os YPlH'ÍlllPtilos d11,; f(liP niío J'CeelH'Ill os augnwnlos pt·o1 i·;l!l'io-.; ,Jn :tl'l. l:íll d:1 ll'i r1. í.:í:í;), dp lO dn :1gosln l]p IO::':C;
fJ·', lodas ::" g1·:i1 il'il':wíi<•s PXIraol'dinurias ou f~~]wriat•s, ajudas fil' c11:-:!o. o11 qnar•sqtlf'J' ou!J•as vanl.agPns eonccdidas a
i'!l!ll'l'ÍOIHII'ill!·' l'iliS I' lllii!i:II'I'S, IJJI~Ilf'U(Í~f<lS, diaristas () jor!J;!lt•ÍJ'fiS

da I 'ni:lo.

:!". ~:io i.'ii~JJios do imposto:
1". fiS \f'IH'inu•nlos dm: qtl<' snf'i'J'PJ'aJn a l'f'rluc,_:iío de 2-fí %.

\i'l ..

na. ~Tal i i'ii':H:iío f'IIJH'I'd ida pf'!11 at·l. HiO ria l!~i Jl. ·L ríiJ'í, tln 10
df• ag·oslo "" 1\l:.':.':
:2", o:; '- I'Jll'inwnlos. tlia1·ias, .inrnnPs f' mf'nsalirladp;;; dos
f'llllll'r'g·rH!uo.;, o1 \l'l'ari",; I' l•·ahallw.d<H'Ps qtw go,.;ayam do hc•wlicio d•·"''fl. gr·aii!'int~·:1o f' dPlla l'm·am fll'iYadu~; Jll'lo :u·l. 1rí1
d:•. ,,.; 1'. ; .(i:l:?. "''(i df• .Ífllll'iJ'O f](• Hl:?:1;
:l". <H \('tl!'illl"ido.·; dos lllf'lllill'llfl dn ~ll]J"<'IllU TJ•ihnnnl
J:,.,r,,l'al " dns Jll:t(~isiJ·ados l'i•df't'UI'i', dos dP:wmllnrgadot·cs, ,iui'··· ,. fii'I'!P:'I'·' da .iu"lira l•wal rlo DistJ•ido ~Ff'rlPI'DI f' ns do~
1r;t,.,. do TI'T'I'il"!'i" "" .\1'!'1' (í:onslitnir:fío da Ht•pu]llil'a, arl. 37,
I"~

·:, plll'f 11.:

:
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\", a graf il'it\:u)ío (augmcnto !H'O\ is(wio) que fút· altu11ada

do arl. IG1 da cilada lei n. 4.632.
\r L. :l ·. O impu" Iu f\ fixatln Pm G o/o sobre u tu tal da
IJII:tlll.ia el'l't•eti\·:UttPillt• n·n•ldda em eada.mcz, sem o dmlCuntn
,,.,.lllO''

dt• pagtunnnlos de collsi!:!ttal:ilcs, ind''ltlllizaçõcs de qualquPt' csI'I'''ÍI' e ::;dlo.
\ri ..\" . . \ :tl'!'l!rad:.u;:in do impus lo l'l'alizar-!W-lta por rll'.~
llii~JlS;t[ ll:t l'olft:1 dt: \I'.IWÍIIII'IIill.''· 1', !lOS l'!:t•iJtiiS, l(ll:llldO
" p:•;::tnl!'ltl.•' 11iio r~·~~· 1'111 1'11IIJHs.

,.,,,,j.,

~ [". !Ja ['olft:t 111/ do I'L'I'Ífl<l qUO: ~f' I'\ Íl' p:tl':t (I fi:lglllllf'llf.o
c<~t!SI:tl':·t a itliJHH'i:ttlf'ia do.~ Yeneinwn(ll>:i ''" su!Jsidios. a t!o
ÍlllJIIISf<l

f'

fiq11id11

O

'i''''

:tltlllllll' 11.~ \l'fii'ÍIIICllfUS.

\1·!..
J"·l:•

':1'1' l'llil't'glll! :tO fUllCCÍillllli'ÍII.
do Íli'l"'~''' !'il':11·:'1 a t·an:" da n·p::rlt1::i"

IJ!II' dm·1•

~ :~" • . \ t:lllll':tllf':t
~>" • • \

j>:tt·f<: d11 Ílilllll'<fll 111'<1\l'llÍI'llfl' <f1• fW!'('I'I.tftl~l'lll

atTt't:adaciio dt•

r1:1ldas

1't'l':Í.

d!'duzida lJII'tl~aiiiH'Illt• da~

"''' ttt:ts fi!!I'!'I'Jtl:tg<'ll~. '"' ~ll'lo do '"'ll paganll'llio.
,',!'/. li".().-; lll/'lllfll'll;j d11 I:IJI'JlO dipl111lltliÍ('II I' I'III)Siil:tl' :;a ..
1':11'<1" /ll'l:t Íli>pitl'/<tiii'ÍII fiw; :C<'!I.'i \'I'III'ÍIIll'ttftl-'. [iqUÍdtl 1]11 Ílll··
i'''·'!". ra~"'"'" llfls
isos P n•eil1us 11'"' at'Ítntpanllarl'llt :b
i•:· :t<llc'I'I'Íitlilllt!'ilot•xigirla l!il ~ 1" do ar!../!''.
\1 I. 'I". l)lltlltd;, 11.; \'t'lll'Ílll<'nl;,~ fllt'<'Jil al:nn:Hin;; parl1• ll''i'
11111:1 ,. pal'lt• fl"'' onlt':t I'I'Jl31'lil;~o. ''""" tllll:t t!r·lla,; t'<dll':tl·:'t a

a\

l:t'.:t i/1• ~>';~.do J1:1,l![lllll'llto (jll<' fiZI'l'.
'.ti. N" . . \ J'l'fi:trl irií'' qut• nrvnlliz:tt' halnnr:n,; ..~1·,ia '"' tlfi•,
.. ,,;,". di1tada :1" ~lini·•l,~riu da l.'a7.PIId:t. dar:t l'lll dl''fJI'sa. t:otl·

',I'IIÍI'IIi<•lllf'llf<.' di·WI'ÍlllÍil:tda, :t ~11111111:1. Íllil•gntJ ,f<J,'i \l'lli'ÍIIJ<'IIfll'i
,. ''l!l /.'(~l·r•ira a do illlJHI:~ro .
. I 1'1. !I". l'1•la lliTI:I':ld:u:fíiJ d1'S~:l. l'l'lld:t lU:Illilllll:t fH:I'I'I'IIfll
:·• ''' -·· al"'11ar:í ~·,,.; l'l:pat·l i<Jws qll<' a t•fr<•t'III:JI'I'lll .

.\ri.

to.

l•'il':tlll t'<'\IJt'.atlas a.~ 1lis[wsi~.:i"'" ''"' ctlltlntriu.

liill dl· J:tiii'ÍI'II, ·_'";"I' .Ítiii!'ÍI'O dl•
u!nl.

1!1:>::. ··- !! . . L

Sf/I!IJIIIÍii

111·: ;lf 111: .1.\~i'll\" UE 1\I;!;J

.l/11//rlo r·t•ilfur. '' Jlllt'fi,· de I/ ,,,, tll';:,nul>ru '"' l.'lz2, o Jil'u:o li.rmlo pnr•r '' GulllpWI1t ia .lluu!fwln tle Eslradus de Ferro r?
,\'nnr'rto~·iiu IIJJI'•'sentw· 1í lnsJn:t:lurio J.'crlr;nrl das ló'sfrorlos
11

in•'•'lllfll'iu llliJllil'insrl da liuhn ,,,, Ttr!JIIIIf ,, l'ossus 1: s•'ll

J'tliJiflf f/1•

(;1/,(,'.I'JI}H:

0 f:i!:/lnfil!f/1'

O Pt·,.~irlen[D da lt•·.pttltlÍI'a do.~ 1·:•1:-td•J~
::ll<·lld<'lH)o ao <[111' l'l!·lfllCl'ell ~·· I:Dtll[JillliJia

1t·;"l"' d•·

Ft•tTo

,.

:\aYt•g:u:iln ,,

f .. ,.'''"" ,, fii'IIJIIIZ a. Tn.·'PI'I'i"l'i:t

.\I'IÍ"II lllfil'll.

J':'

f1•Jltl•t

FP•kr:1l

f'llllf:ldll, <I p:tl'iir

'''"

"'''i

!Jniths dn Hr:•si!,
i\ln,!.!)al\11

Yi·da r'

d<1

t::~-

q1111

in ..

J•>l.t':l/111·'· d<'!'l'''l;t:
flp ·f! d1• <kZt'<lllll'll "''

pr·ar:., <I•· 1111\t'ltl:t ((10) dia,, ,, qun "" r~f1"'f' a ei<~Jt
:·I;, \ l "" l'"tlir;ll'i" ,.,.J,.Jq·:•d" 1'11111 a l'l':fil!•rr•nil'. <11• l'llilfor"'i<l::·l•· 1'11111 "<11••·1·1·1o n. lri.fif(j, de 1!, de agosL11 d•J :~nno ll~'"
\i"''' 1indn. fi:Jra ']li<' .. Jia :lfH'I'~I'Illl• :í, fliSJHTI•ll·i:l Fr•dt·ral da-;
I t·:1d:1·· 11 Íll\l'lii:Jrin liiÍIIlH'ÍII."" da Tinira dp Tu\"'' a f'a.;~"'
,. '''" r:!111:tl fi,• 1:11:tx\lpt'· 11 Hi~ual i11;~:1. da ll<'•<f,:. ~,,·ti ~I in<·ir·:t.
I' .. ,,, lu. :t'.;i11r. :tll•·t·ad:t a <li la cla11-;1il~t. n:t p;ll l1• 1'111 qtlfl flt:lll.
t!; 1 j'•llll;-t• ;tt!IJt•Jfp pl'~ti'.!l dj•_-.:tll' :t 1l:lf;l r!r•
t't"_~j~:/!'fl rfrl 111"11('[11
I''

"
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n:td<J eontraef,, 1•r•lo '.L'l·ilHmal de Contas, o que se verificou a
:! dt~ outubr" do J!kl:2.
llio de .lalll'ÍI'"• 31 de janeiru de HJ.23, 102" da Indepenrkrwi1 e :~ti" da llqmlJ!iea.
AHTIIUH DA SILVA BEliNAIIDI>S.

Francisco Sd.

UECIIETO '\. l:J.!II!i-- ug 31 DE JANrmw llE 1923

. lu!uri~''· ''

f'IIII/.JHIJihiH not'lls

du Sanlus a levar á conta riu seu

I'IIJ!ilul ''· imJmrlullcin tle ;'il7 :7t8.J839 (quinhentos e tle:.esetc
I'OI!Ios, Sl?kl'enlos 1? tlc:::.nilo mil oitocentos e trinta c nove
rds .'. 1'111'/'I'SJ!•Illlinl/.e ús dc.~pr?sas c{{cctumlas corn n. ?'r'f'oHslntl'l'llo tios til' Jllu~ctls IIS.

tr·rm,:din,·ius,

cI

IIIJ

21, 22

e

23

e

dos pateos in-

,.,í,•s l/1) 1"'1'/o tltJ Sonlos

l'n·~idPII[I' da llf'pii!J!it~a do:; Estados Unidos do Bt·asil,
IJll<' !'~'•IIU'L'P.II a Companhia Docas de Santo~. na

:d l•·rHI!:nd" a"

r·nlll'lll'JllidadP do disposto na dausula IV do decreLo n. 7 .578,
d1· •, dn llllflllll'o dn ·f!lon. I' trndo em vista as informações
p1···~lnda::; fll'la lil~fll't'l.<ll'i:t l't•dPt'::tl de Porto~. Hios e Cauacs,
lii'ITI'f:t:

. ,\etigo 1111i•·o. l·'i,·.a aulorizatla a Companhia Docas de San'"" a l•·val' ú r·o1da do sr•u eapit.al, nos termos da clausula IV
do d•·rTdn n. 7 .!J7H, dP- í de outubro de 1909, a importancia
"" ~d·i:IIH~~,•·.':\\1 \tlllitdll~lllo~ ,. rlr~7.esde contos, Sl~tecenf.os ~~
d••mi!o ntil oilot~l'tilo,~" fr·inta r~ nove réis), correspondente ús
•:. ·:!1:·sa.~ effeetuarlas com a rcronstrucção, no cúcs rio pmto ""
~:1111•1:'. rio~ ar·111az,•n,; ns. :!1, :.':! t\ :!3 c•. dos pa(Po' inlt:t'H.H'diario;.:. dt\slruido~ por· inl'endio t•m 1!H9, as qnaes foram dcvidallll'ltfl' comprovadas Jl<'la referida companhia, de accõrdo com
.. , dneurut•nfo~ tJ\ll' r·on1 l\~ln !Jaixalll, rubricados pelo dircctm·
g<'ral de Rxpr•diPnt.P da ~I'ITefada de l<~slado dos Negocias da
\'i :11:ão c Obras Publicas.
llio de .lanei!'O, 31 de janeiro de 1923, 102" da Iudcpen"'·''"'ia e :lf.i" r.la Hepubliea.

Annrun

DA SILVA BEn~ARDES.

l'rancisco Sá.
})f.:f:JU•:TO :\.

I~J,\líi- UI~

3[

DE ;J.\NEIHO DJ<;

1\)23

I' l'l~spr•rfitoo OI'ÇOIII''nlo, nn imJWrfanân d,J
:!11 :lf)fi.'; I f f (r•inlc r·ontos, t:l'nfo e seis ·mil Cl'nfo e quarenta
r quatro rr!isl rrTnfil'o,, á instn.llação dr~ uwn lunnba 111.'npor
pura obosfr·I~ÍIII>'IIfu de llfll/11. á estação de Parau11assti, 1/fl
l'rlltJIII t/,~ Tii'"!JI/. da Esfmdrr dl' Ferro Sol'ucabcrnn

J J1)11'orn. o JlroJ··I'Iu

() Prr~irll'niP da nrrmhlil'a rlos :Estado~ Tinidos rlo Bra'lil,
:1ti "nrlr•ndo :1n !fi H' rrqnPrr'n a Estrada de Ferro Sorocahana c
:í~ infnrmar,i;r'f; JI''PS!.:1rbs prl;, Tn~prctnria Fecl<'ral das Rslrarl:"'· r]I'ITf'f.a:

\ 1'1. 1". Ficarn appl'tl\'atlns o projccto apresentado pela
I' I ~·:1•la tl•• Jo'••rTo s,.,.,ll':illana r• o orc;arm•.nlo ur.ganizado na
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Ae1"0S

no

P001:':11 EXEGUTJ\'0

:n:;perlnria J•'edt•ral tias Estradas, na illlportancia (lr n~is
·•o: I Oli!J: l \\ (vinte e•mto;;;, eenl.o e seis ll'lil ~>. cento e :quarenta
... •tualm r• 1i,.:)), os qmw;; com .f'slo ·baixam, rubricados pdo
llit·••t:lot· 1:el'al dl.'. :KXIH~tlit•nlt' tia Ht'el·t'l.al'la de Estado da Viação
n Uh1·as Publica~. l'clatiYo~; á in>ll.allaoio rte uma bomba a
';qror· pm·a ahm.;l t't~inwnto tfp ag·ua :í p;:tacão de Paraguassú, uo
r;ttHal !le Tiha;ry, tia lllt';:nra t'KI.1·a•la.

Ar·l.. :~". I>Ppoi:; tle dt)\'idameJllt) UfHII'ada em lomatlu de
rnnla:;, st'r<Í p;;rripl.m·arl:\ 1m ronla 1lf' r·apital rlo rcfl'rillo ramal, a despt•sa <JtH', até ao maximo do or.;:amcnl.o ora appro\ado, filr nf!'Pduada com a inslalla.;ão de que se trata.
:\r· L ~l'. I' a m eonc fusão dos mspedivos trabalhos fka
n:a rr:v.ln '' pr·a1.o dP ll'P.~ (3) mr•w~;, n contar dll dnta Pm que
a pt)[ idonaria r,·,r no! ir irada do presente dceret.o.
llin tln .lanPir·o. :H tln jarwil'o d•• I!J?:I. ltl2 ria JmlrJ"'n<f,.irl'ia " :l:í'' da llrpubliea.
AnTJTl'r: n.\ 8H,v. \ TIP.Tt~.l\nllr:!'!.
T<'I'01tr i:wn Sd.
8

l'!li;f:.J;}o;T() :\.

l::í.!líH- DE 31

. ' :' '!•I'UI:rl O 211'Ujerf O
tft'

I!

DE .l.\NY.JI\1) J)E 1!)23

1'1~.~}Jf'rl Í'I.'O Ol'(:amento, tlll 'ÍIII.]IOI'll!flri 11
t' dous ('llllfns f/1ÚIIIWIIIOS t' 'IIOI'Cl!ill t!
r: oitenta (! sP-Ic J·~f.ç). f)arli ã'Constru-

}2;â!18$68i (t•iafr>

oi f., mil sci.H:r-nfns

rr:iio 1ft: um rt.J'IIU!:''III

mndrr A:l"tJt}du». no

junto rto )>f)sfo fl!ie(Jrnpllico «.ltide F CI'I'O

1'11111111 t/1• '/' iiiii(J'!f, d11 R.~trofla

Sorurnlmna

O Pr·pf<illt'nfl• lia

n•~Tmhlirn

tios F.111l,ndos Untdtls do Bra--

>:1. a!rt·ndr•ndo ao qur rPqllPI'f'll a J<:slrn:dtt •i'e .I!'N'I'H Sorecah:nm " f (•n•t!n nm :;i~l n fl!l infor.rnai.:f~'S a respeito pr(\sta(\a:;
;:,1:• JnsJwef·H·ia. Ferl('IT'al rl:l·~ Estrnfi(l;:;, dt>rreia:
A~·l..

kifom~l.ro
Az~vell~, no

1°. Para a ron;;lrueção de nnr armazem no

:: r.:utts. Junto an pn,to trlrgrap'ilieo dliranda

rm

,·:nom<l dt~ Tihagy,,
Est.raoda rlc l~'Pl'to .&roeabana, fi..cam apl"'"\·mlo:=; 11 pro,il'el.o por Psta aprc:=;Pnlado c o nreamMlLo or:!:tllil<.atln nn lnHJH't'fnria -Í~P,JPral tias Jl:;.t.l'aiL'lll, na imrmrfan;: ia rir· ~3 :-5fJ8!!!687 (vinil' n dom! rrmto,l': {JUinllento~ c noventü
f' nifo mil I'ICiSCI'llfHS f' nihmta f' Sf'h~ fflÍS). CODfOJ'me OS dof'11l1l!'Hfn;; qnn a c::<lr 1H'.ompanhmn. rnbricadtJl'l pelo direetor
t!l't·al 1ln Rxpr..Jirnh• da Rt•rrPiaría olo !·:~fado •la Viat:ão o Obras
1'11hlira;; .
.\rt.. ~·. A rrspcel.iYa rlPRprsa. aiP. no maximo o!o o!'f~a
lit!'Hfo m·a npp:·•wado, """r<i. lrva!la lÍ t•nnht de capit.al do ni•·n::odn nmm I, t!r~r){lis flp Hlllll'atla "'ll i01ml1la r!P t>onlas .
.\1'1.• :J•. Fi!'a mnre::toln o p;•azo tiP li (RPiR) mn?:Pí'l. ~~nHia
d • tl:• tinta f'lll ·•fi'" (1. rf'rJl•~'rPnfr fh:rt' I'Onohreinwntn tle:'lt• th•r·;·,·:''· ll:lt'a :: ('Onelnsiío ''" ilrrvir~o ·th• íl'tlC .~,, traia.
!li•~ df' .TronPii'O. 31 do jtJ.nPh·r, r!P 11 ~?3, Hl2• da Jnócp~n

' f·"

,:,.,,·ia

P

:l::i" rla BPJ>llbliea.
IIH1l!Ur. !H 1-'TlK\ Bf.R:'fARDV.S.

F1·o.ncíuo sn..
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ACTUS !JU l'UDl>H E:XECU'l'IVU
DECH.J<~TO

N. 15.!.H!J-

31 DE JANEIRO DE 1923

DE

AutU7·iza o ministro da Fazenda a emittir, apolices da dívida
publica da União, até a importancia de 3.000:000$, par«
uccorrer ás despezas cont o prolongamento do ramal de,
Angra dos Reis a BaiTa Mansa, na Estrada de Jt'erro Oeste
tlc Minas
O PresüleuLe diJ. Hevu!Jlica dos Estados Unidos do Brasil,
fünna d•> disposto no ar L. 64 da lei u. 4. 55G, de 10 de
at;ostu de 1!1:.!2, e para execução do dooreto n. 15.615, do
J' I~'Fillú me;-. I) anuo, resolve autorizar o ministro da l•'azenda a

Ha

I!Illittir apolices da divida publica interna da União, do valor
ce 1 :UüO:f cada uma, juros de 5 o/o ao anno, até a imporlancia de 3.000:000$, afim de occorrer ás despezas com as
ciJras conLractadas e já em execução no exercício anterior,
l'clativas ,{t eonstrueção do ramal de Angra dos Reis a Barra
M::nsa c JH'olonganwnl.o do ramal que parte do kilomeLro 110
.Lt Iiuha de Si Li o, ua Estrada de Perro Oeste de Minas.
Rio de .Janeiro, 31 de jancir·o de 1923, 102" da Indepcnd~·ncia c 35" da Hcpnhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.
,'ô."Y>

VEUHJ~TO

N. Hl.!lGO

~- DE

.-_,..':t;IUc~', __

31

~lJO!.:..:

~

DE JANEIHO DB

....

1923

Mm: ao Ministerio da. Guerra o ·credito de 90 :000$, para auanUar a cunservaçiio da est1·ada de rodagem de Guarapuava
ú (oz do lguassú.

O Presidente da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil.
u:,ando da a ui orização contida no art. 49, n. 4, do decreto legislativo u. ·L555, de 10 de agosto de 1922, e tendo ouvido o·
Tribunal de Uontas na fórma das disposições em vigor, resolve
abrir ao Ministerio da Guerra o credito de 90 :OOOf para conl.inuar a auxiliar a consel'Yação da estrada de rodagem de Guamvuava á foz do lguassú.
Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 1923, 102• da lndependnncia e 35" da Hepublica.
AHTHU!t DA SiLVA BERNARDES.

f' c mando .Setembrino de Carvalho.

I>J!.!CilJ•:'I'O 1'\. lG.%1

- DE 31 DE JANEIRO Im 1923

ccnli'O agrir:ola, sob il. denominação de "Gentenm•i.o",
no 11mnicipio de Monáos, Estado do Amazonas

(·n:, 111n

O Prcsit1enlc da Hepu!Jlica dos Estados Unidos do Brasil,
lewlo em vi:;;ta a autorização constante do art. 80, n. 1, da
lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, e o disposto no art. 5_4
Lois de 11123- Vol. II

I

1. li

,\GTUS !JU l'UOLI< E\.L::CUT!\ 11

do regulanH•nlo app1·ondo pelo dccrdo 11. !J.21 í, de Fi de
dt·z•·mltrtt dn I!Jll, decreta:
Art. l. • l•'ira ereado, no munit•.ipio de i\Iauám::, Es!ado
do Amazonas, em terras para esse Jim cedidas pelo go..-erno
do ll!f~:-;mo E~larlo, Tltn centro ngeicola para a localiza•;ão dn
r ral•alllarlore;, JJai'ÍIIllat•s, com a denuutiHa~,;ãu de "Cculellario" .
•o\rf. '2." O Cl'nlro .\gJ•i<•ola "Ccntt·nat·io" Iicarú a eal'go do
f:I'J'Vi•:o fie J>oyo;urH·n[ll,· r!•~ conformidade eom o quo es(.aiJoh'l'l'll " ar!. J f i{ da ll' i n. :J. 1G·1, dt• li de ,iaw'it·o de Elll
"\t·l. :J." J:,,{ngHIIJ-:;n as di,.:po:<il~i'í··:; em contrario.
llio dP .Lllll'it·n, ::t d•~ janeir11 ti•· J!)-.':1. 10:.'" da lndt'fll'll··
''~'wia e :;r;·• da licpuJJ!ica.
AI\THL'I\ \1.\ ~·[L\.\ BE!I:'<,\HUE::l.

1lli!Jucl Cufnun1. '''' !'in'-' .Hm•·i1/11.

11 JJI

('r<'fl

f'l'illi'f!

111/l'ÍI'/IT,,,, ;;o/J 11

/'1•,,:;1ia:>, 1111 m

unidJ'l'J tk

rfi'J/OJI!Ítlil('tio de ,J~'JI;{(ICiO
/;st,tdo do .I /ll.lt~II

ilw·o•1f il!l'll,

JIIIS.

U Pr,•sidenl" dn llepuiJ!ÍI'a do-;

l·:~latlo.-;

Lnidus do J:J·a~il,

l<•llli" t.•m visln n arlilll'iz<H:ãu eOJI'ilan!t! du ai'!.. HO, n. 1, •la !Pi

11. Ui:~·!. de
J···~;t!lallJ"llf••

G d•· jarwiro df' ·l!J?:J. •; o disposto no arl. 51 do
appt·oyado pelo dt•er'f'[n 11. !I."! 1 't. d1• I~• d1• lk';r·JtJitt·o d·• JD!I. dPcn•la:
:\1'1. I." Fica et·nadn, no ll11lllicipio du ll.nt:oa!iara, Esl~ulo do ,\mazona~. •'111 tel'ras para r"Jsn rim r:r•dida8 pn!u ~u
\ t'l'llll d11 llll''IIlo J·:~r :Hln. HH\ cenl t'•l agr'il'ola para a loealiwr:ío d,: lra!Jall!arlor•·~ naciuna~''• com a dcnuminação d" cJ<:pil:tt iu l'i•SSiia» .
.\t·l. '!." O l:i!ll[t·n ,\gTimla «i':pilacio l'P~~~:•a» ficat·;"t a carg<J
do ~·1'1'\ i\:11 til' f'o\·ilalll<'LJI••, l[p l'Oilfllt'lliÍdad•: ('0111 O CJlll' l'~lll
llf·l••e<•1J n ai'!. 118. 1la ll'i 11. :L15L ri<' (j ll1: .iancit'n dt• J!lJ I.
Ar!. :L" llr·\·og·anJ-·.'1' as dispo!'iÇÕPs f' !H f)On!rario.
Tli:t dl' .Jmwit'n, :li dr• .ianr•i:·,, "'' IU'~:I. 11)'!'' da IJLI]r•pr.n~
Llineia e 3G" da ftl'[)tlhliea.
,\nTJWn Jl.\ SJLV.\ HEIL'!.\RDEs.

J!iyud

C:alnw1~

d" l'ia ,; .tlnl'• id''·

JIIÍ!Iisfi'O drt f•'/1~1'!11/1/ 11 I'JII.ifli,• 1/pii{ÍI'>'S d11. diri1fll.
f/./1; tÍ illl )JII/'f(l!l('ifl. de I z.ii;) :OUO~';_
}HU'/1
>JII/f/11!1/I:Jlln, (/{} 'JIIf;l'j't/1/ 1/0 e~/flt/11 e/o / 1111'\Í, }11'{11. >'i/1'111//}11/l.'ffrl
tÍII /~'s/I'O!ffl tff• f."t'I'J'() i/,· /lJ'O!fOJif.'ll, jtÍ l'f'Ofi:,ntfff. Jln ~'.l'r'J'i'i

.\11{0/'ÍZO. O

)HilJlil'(l,

,·io uulcriUJ'.
lf i'r··~idr•ldt• da ll•'l•ttltlica do.~ E~lad"~ lir1id"~ ''" J:J·:•'il.
·p:1ra 1'.\t'r'trr.:i\11 dn ''''t'l'l'ill 11. lfí.Gti"!, dn L' ·1h ,itillw dt' J[l!:.'.

rC~"IYc

au[r_lt·izar " minL,[r<.l da ;Fazenda a •·Jrtil[il' :rp"Jic•·s tia
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di\ ida puhlil':t da L'niãu, th• Yalor nomina! tli~ 1:000$ Mda
Ullla, .ittt·o~ dt~ 0 % au auno, al.1 1 ú in1porlancüt de 1~.775:000$,
para o pagamento devido ao governo do Estado do Pará, pci<L
eJH'<IlllJI::tl:iin da Esl!·ad::t de Ferro do Bmgaw;a, j{t realizada no

eXI'I'C:iciu anterior.
llio d1) Janeii'O, :l lk f1~vcrciro
pcmlcncia c :JG'' da ltepublica •

de 10:.'3,

10:?." da Inuc-

•\1\l'llllll JJ.\ t:IL\'A ilEHNAllLJES.

ll . •L Sam1Jaio 1' idul .

.\/,,,. "" Jli11.islerio do. .l!lsli•:fl. ,, Xc(Jot:ios lntr:rior,;s o ct·ctlito
c.J:fmonlinorin rk 78n: 170$000, para ucem•re1· ao Jla[JaIH':IIfn dos r/l'sw::.os r•{{cetuadrzs afé .11 d1; w.roolo do umw
{indo, Jlr:ln fl•'Jurrlumt·nto .Yueional de Saudr: l'ublica, f''Ot/b
" Cll/ltb(lft• IÍs elJidr·mius nos Hstculos do uortc.

u l'n·,id'~'llil' ,;:t l:t'i•Lihtir·:t dn~ Estado;.; Unido~ ·dn il!'asil,
l••tHI" nu'.idn o' Trihttnal 'dP Conta~ uor ~viso n. 1 .:JD1, de f.'•
dP '""'t'lllbl'" dn armo findo. 1:os '''rnw;;; do n. l'i" dn ~ ~" do
n r:. ::11 dr1 r,•;nl:nlll'lllo :t]J!>l'•n~:~do JICio' decreto 11. t5 .'170, ·de
1 ,J,~ JIIIYPnllJrn dP 1 !·1:..''!. l't•sol'.e, r!r~ ~·onfoemidade com a p~.rlo
r.lu ~ í" LI:\ J,•i n.;;l>u. "" !1 do setembro dP 18::i0, allrir. w•
_\litti.~[,,ri•l ola .luslieh "S:~gncius lntcrior·r•s, o' c!'<'tlito
cxtraut·d,i r·r:.riu d:· :ot·! r•tcttln ..; u u ilei~l:t contos cento P ~r. tenta mi I
)'I:'Í ..; ~:;c:o: I i'll$(10·1' . par:~. ( l~l.'Ol'I'('[' ::t'J vagamcnto' das dr.spmms
dfr·•·luad:;~. JWio Dt•pa l'f a nll'n to ::'\:'~cioual fio Saudn Publica,
ai ; ::I ·dn aF;osl '' dn antt•l f indu, ~'"lll o comllale ús .cpi'·Jcmias
1111~ E:--::~_~_ln,-.; do lln'l'lf'.
llio dP ,Janrit·n, i tlt• ,., ..,,.,.,,it·u de 1U:?:3, lO'!• da Imlcpcn,,,,,!f'ia e :J:J'' d:t Jlvpuhlie~ .
.\nnwn Tu SILVA BEII~UibOEs.

Joao Luiz

Al~·cs.

]I]:;CI:ETU i\. l:). \1:i:i ~- IJI: 7 ng n;vJ:I\lllllll DE I !!'2:3
.\J'/II'fll.'tr. os prnJ,•rf~.,,ç ,: l't'sJu'clico or~·amcnlo, 'IW

imporla11cia
('tuurt:ntn '-' sl'is contos sctcr:rntus c um
'1/!.il qua.ll:orfnfos c nitcnta 1·éis), JlW'CI. a cmlstrueçlin de
tfr,

ifi:70f8~Sfl

11111

tn·mo;;''IJI. 1: J'/'sJJ••rfi1:o t/tJsvin, '1/n posto Ezt:quir•l Jlf1-

mos,

1111

rrflll!ll dn Tilwuu, dfc Estrada dr: Fr?J'/'o Sot·oca-

lw!ltr.

() l'n·siilr•ttln da Ht'Jilllllica do~ Estados Unidos do Urasil,
nll •·ndt•n.d•J ao qw~ l'I'{]IIPl'f'ti a Est.rmla. dl'' Ferro Sm·ocabana n
:i<
r''''lll:H:t"•s a t'I'SJWi 1,, pt'l'~[ atlas pela fnsp~'cf."ria Ft~dtJt·ul
d:1~ I•:O'It·atla~. d!·et·PI:t:
.\1'[. J ." Para a cnn~lt'llf'(;iin dt• Ull.J arlll::tlWlJ~ ·O' respeel.iv''
dr·~ v in un pusfo J;;z,•qui!'\ ll<!!ttoc:, no ramal de Tilmgy, da J<:sltwla de l'l'rro ~~·nwabana, ficam npprovauus os projccl.os

i,,

llú
f>ltl'

Af:TOR DO PODE H EX F•

t•.lla

apn~,;enladus

' ia Foúeral

e o ot·,:awenLu

:trrr

organi~adu

n:t

Jlt~[todo

lias Estradas, na imporlancia de ·f11i:7U1$il:l0

(quan;nLa c sei,; contos setecentos e um mil LJUatrocculus e
uileul.a réis), conforme os documentos que a este acompa
HhatJJ, rubricados pelo direclor geral de Expediente da nem.
lar ia Je J!:::;l.atlu da Viação e Obras .Publicas .
.\ t·l. :!". l•'ica autorizada a ínscnp\;üo, na conl.a. ue cap1 La
du ,.,.,,.,.id" l'atwtl, da tlespe:<a que, alr'l au rnaxinw ·IJo orf:a
JJH:Jdu ora appr·ovado, l'ttr cffcetnarla Cfiiii. a eoust.nwr:iio dr·
'lllt• :H~ !raLa.
\ti. :l". Para cxeetlt';tu da~ ul'l'a, l'ie:t JJr<JI'I:ad"" f>l'l'l" d;·
std.' (()} me~"~• cnnl.ado ·da data ~'"' qtw :t Jwl.ieiotJaria l1v•·:
,.,llltedr''''"'o desl.•· tkcrelo.
Hill de .larwiro, 7 de fevereiro dt' I!);>::, 1 w~·· t.l:t ln.l•·p••fl
rkr t:i:. f' ;;[)• da ""PUblica.
AHTUUH UA Sll"VA B&J\N.\HIJIC:.:.

Frnnâsc.n

Sá.

l,,,u·u;·a 11. plrn!in dos ,,.1'1'1!1/US un·, ss11rios ti a111Jili.w·iiu tio
•'.1'1''""'''/a rio •.•sfll~'li,, rf,· J\l'll!fl/111'!1. rio Fsluuirr 1ir , .. ,.,.,.,
t/1· Uouaz.
U l't<·~idenl.t~ da ltepllhli!·a do~: E.·dado; ij11ido.~ dt.t r:r~hil.
''·"'"" ''"' , i,!a" 'f'l'' J11'''i'"!. a lti.'J"'1'1"' :., :·•··it•ial d:1,; l·:;l.t·:•
<I;;.
dt•('ll'i:l:
,·\,li~:u unir•t.
Fi1:a appntvatia :t plartl.a 'lll<' 1'11111 •~:-;1•:
J,:1i:;;1. tttl.tricada pd·• dir·pc·lt~r gC'r:ll de .E.:x:p.,di.;n'.o d:t St•:·r··lar·h d•· Ecdarlo da Viar:iio r• (I!Jra: l'tddit::t:'. r•·lali·;a ;,,,_.;
li·1TI'll ,,, IH~ec.,sar ios ;i a,,·,pliar;iío da t•xpla11atla ,:" i'.·h•:il" ti·:
1,.:,~:llu ry. da I'::-: I r a da dr; Jicrro de Uoya:~..
l'ara~raplto 1111i•·o. llt: ennlonnid;,(]t: •·u111 11 disp•t.il" n"
arl.. ;,!111, ~ ~". n. II, rio Cf!digo Ci\il. ,, ar!,. 8" do rflgulamento
appro\ atln pl'lo drtrcl o 11. L 95G, dr: !J dlJ sdembr11 c! r t!W:;,
1'.': J'(!li'.J'ÍtlliS 11'1'1'1'11!1.·: I'IJi l'lltiCIJl-SII l.f<l,,:tp!'lljlf'ÍI\iJUS <~11! f:t\ • •1·
da IJnião.
llio de Janeiro, ; de frvcrdro rl1~ I~J":l. 10:!" da lilllcpt•u.
d"w·.ia c 35° da •Hcpublica.

AnTHT'n IH SILVA BEHNAHDgs,

lllJ:CRgTo N. Fí.%7

- nr:

A JI]II'O'I'fl o p1·ojrdo r: u:spr:r:finu o.·r;lllil•'nlo.

t!lt i111p01

la.nr·ia.

1.1<:

20::1{"1$939 (pintr· 1:untos, fn:.çr'nt•·,., ,. ,{,.;;oifu 111il ilm} 1 ccn~ trinta .: novr: réis), rclalit'!IS á insl.allaç,lo de !1/IUJ.
bomba o vapui' pnta !l.bastecirnenlo rle ngu.o. â •'SIII•,'ÕIJ d<!
f-111 on,ia Vol'r, 1111 •·nuur/ t{·· TilllUJII. dn g·.lra•io t!r t'nTu

tos

S' 11 or:a!Jnilll.

O l'r·e~id•·nt." da H!!puh!ica t.los 'E;;farl"8 llnitlo~ rln llrasil,
.?.lff·p•ft·utl1' ~~~J IJl'r·- ~-r·qllf'l"'~" a .E~:--!fl·a ..J.'l ''P •~, ~i·r: .~fl!'rwal.:•nn ~-

ACTOR 00

informaçõe~
da~. der~reta:

ás

POJ)~;Il

EXEClJ'riVO

prestadas pela Tnspectoria Federal das Estra-

Art. 1.• Ficanr approvados o projecto apresentado pe1a
de Ferro Sorocabana e o orçamento organizado na
I :r;pcctnria l•'r•deral da,; R~t.radas, na irnportaneia de réis
:.'li ::li H~!l3\l (\·intn ••nnlos. LI'e~wntos e dezoito mil novecentos
~~ trinta e no\ e rris). us quaes com este baixam.
l'llhricados
pPio dil·eclur L''!ral dr! exrwdicnte da Secretaria de Estade da
\ i:1.ç·ãn ')Obras l'llhlieas, relativos á installação de uma homba
:• rapor nara ahastl•l'irnento rte agua á estação rte Laranja Doce,
tH• r amai rle Tiha;:y, rlaquella estrada.
;\rt. 2." ll••rni~ dP devidamente apurada em tomada de
···qlf;J~, .~t·r:'L P:'1Tipf11rada. na cont... de rapital do referido raJrt:l', a dt"."peza. f!IW, atr') ao maximo do orçamento ora appro:"1". fr11' pfrPI'IIlada cnm a insLallar~ão de que sr trata.
A1·L. :l." f' ara l'onel usiin dos respectivos trahalhos. fica
nt:ll'l\ado n fll'azo rir~ LrP>; 13J mezes, a contar da data em que
:! l'''l.icionaJ'ia for n•1tificada do presen:e decreto.
Jlio de Janeiro, 7 fie revPreirO de t!J23, 102• r.Ja Jndepend"il•'i:l fl :15" •.b Hrmnhlica.
E~trada

Art'I'HUI\ DA SILVA BERNARDRS.

Francisco Sd.

IJE
f:nnt·t•rlr?

ri

I 0 DR FEVIUU!:JRO

D!•~

f!J2:J

sndedarl(' anon11ma Lagerhau.ç A. G. autorizaçlfo
JlOI'tr (1mt·ómwr na Republica

O Prc~idrnfr ria ltcpublil'a dos Estados Unidos do Brasil,
nff••Julendo no qnr rt•que,·rn a sociedade anonyma Lagerhaus
,.\. n .. com ~r'rh 1•m Cll:n·ne>. ::;ui~sa, e devidamentP reprr,senl'tda. drrr,fa:
:\ rf.i!'n nn ico. F,' rn1Jrr1lirla :í sociedade anonyma Lr.gerhau~
,.\ . C:. :111 lrJrizaçiin J.H1!'<l funccionar na H.epublica com os est.alllln8 flllf' aprps:~nfnn I' mNliante a~ clausulas que a este acomp:J'lham. a<~i!:?'nndn~ wln ministro de Estado dos Negocias da
:\!!-rieultura. Jndm!rin P Commercio. ficando a mesma socied:Ít!<' nbrignda :1 r·rnnnri1· a~ fnrmalidnde::l exil!';,h~ nela legisI:>:·:Oo rm vignl'.
Hio de .Taneil·o. to de fP\'I'l'riro de 1923, 102" ria TnrtependPIII'ia P :Hi" rJa n<'pUhJira.
ARTIITTR DA SILVA BERNARDEA.

JliqJrr•T CnTmon du. Pin e Almeida.

rb••snb::l qn'l acnmJlanham o decreto n. 15.958, desta data

I
·\ <nric,Jailr• :~r1nnnn:1 Lr~p;rrhan!'i A. G. P. ohri~ada a ter
,,,., ''''i'l'''''•·llhllf•· "''l':tl IH• ll!'aQJI, com pleno!l r illimitBdo:o~

rr

• I
~ !

.~~or

ella ap1·eseut&4os e o ol"Çame9to organizaqo na Inspecto-

' h• ia Federal 1da& · ,ltstra4as, na IJlliPàrtancia de- 46 : 7 Oi$ i80

(quarenta e seis ... oontqs setecentos e um mil quatrocentos e
ioif.ént& réis), C9Dtol'Jii.e os documentos que a este acompa .

11
l
,J

· ('~
v•~.. rübrioadqs .PelO direetor geral de Explfdiênt.ff da Secr~
.de,.Jila~o i~· Viaçio e' Obras Publicai.

:···
Art. 2• .. Fica autorizada a inscripoão, na conta ae capital
do refêrido ramal, da despesa que, até ao maximo ·dO orçamento ora approvado, fôr effeetuada com a eonstruccão de
que se trata.
Art. 3". Para execução das obrai fica marcado o prazo de
seis (6) mezes, contado. da data em que a peticionaria tiver
conhecimento deste decreto.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1923, 102" da Indepeudenoia e 35• da n<~pubhca.
\

AJ\THUR DA SILVA BBRNARDEil.

Francisco

DECRET10 N. 15. 956 -

DE

7

Sá.,

DE FEVERKIRO DE

1923

ApproVfl a planta dos ten·enos necessarios á ampliação da
·
efl'Planada da estação de Araquarv, da Estrada de Ferro
de Govas.,
,
O Presidente da RepubUca dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o que propoz a Inspect.oria Federal das Estradas, dool'eta :
·
Artigo unico. Fica approvaela a planta que com este
baixa, rubricada pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas, relativa aos
terrenos necessarios á ampliação da explanada da estacão de
Araguary, da Estrada de Ferro de Goyaz.
Paragrapho uni co. De conformidade com o disposto no
art. 590, § 2°, n. li, do Codigo Civil, e art. s• do regulamento
&pprovado pelo decreto n. -i. 956, de 9 de setembro de tgoa,
os referidos terrenos entendem-se desapropriados em favor
da Unilo.
Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 1923, f02• da Independencia e 35• da 1Republica.
.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEB.

Francisco Sd.

DECRETO N. 15.957 -

DE

7

DE FEVEREIRO DE

1923

A.pprova o projecto e respectivo orçamento na importancia de
20:1118$989 (vinte contos, tresentos e dezoito mil novecento.r é trinta e nove réis), relativo.r á installação de U11UJ
bomba a vapor para abastecimento ele agua á estação de
Laranja Doce, no ramal de Tibag11. da Estrada de Ferro
Sorocabana.

' · · O Presidente da Republica dos Estados Unid~ do Brasi1,
tttendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocabana e

1tR

Af;TOS DO PODEn FXP.COTIYO

J;Odcrr~

pam L!'alar r• definifivamrnto rrsn!vf'r a:; qnrslões qnn
fe stL"eilar·rm. IJUtH' enm o GoYi't"Wl. qurr com particulart~s.
]JfHlendo ~c·:· d''ll:~ntd:!dn ,, rr~crlJPl' eila~iio inicial pt!la Culi!~
panl1 ia.

Ti
Tndd:> n'l ne!uc; qur pl'afir:11' no nrasil fiNll'ilO

f;U.i<'ifo~

unl-

rnmr·ntP ú~ rrspPc.!iv:-~1 leh t• J'PIT!Ilaml'n[o~ e á .inrisdicçu.o t!t•
.~''li'l f 1·ihunaP:-; judíei:H'ios ou arlmíni~lrnt iyo,;, S"lll (li H', P!ll
f Pillpo alg11rt1, fl"s"·a n J·PfPr·ida Gompnn!Jia r'·dnmar qiwlrJllt'~'
e\r~r·pção, fundada ''lll HCll3 e~lntnlu'. rujas dispusic:õr•s niio
p~>dPrito SI'I'V i r· ri•· }la"" para qu;llqnpr I'l'r.l:nnarão ronrl't'll''lll ''·
·i ''\f'I'IH'iin

rl:n

nlJI','"!~

1\ll

~f'!'Yirns

:•.

lflll' 1'111'~ ~n I'Cfl'l'l'lll.

Hl
Pica drprndt•ntr r!P nntorizorãn do C:ovrt·nn qnalqll•'l' nl~
ll't'IH'íío qur~ :t l:01npnnhia !Pnltn dr~ fazr·r nn<~ rtsprr·tiyn-~ l'õ"·
lrillllns.
S1'l'-lhr-IJa rassnrla n :mfm'iznr·fi,l p~1r:1 f'1ll11'riunr!f' 11:1 1:,•.
,,,JIJ!ir·a ~·· inl'rin~il' 'r·~la r·Inn<;uln.·

TV
Fica rnfrndido (]lll' a l:!.utm·izorii•l •' dnda ;:r•rn fll'r·.itlizn dn
Jll'Í!Iripio dr• sr1 ar!l:tJ' a Cnmra11hi"a sn.ir•i!n :'t." tlispP:'.h.'f"~'" "''
•fii'I'Ífll fil'l' l'l'f!l'lll fl~ -oeir•rJ:Hk.c; fll111ll'."rn:F .

.\ infr:1rçfio rlr• qualqurr ela.~ rlrtusuln~ pnrrt a qual nfío
P.,lr•.ia Cllllllllinada j)f\Jl[]. l'.';pPcin.l sr•rú punida rorn o mnlla d·~
11111 ronlo dr• J'(!is (1 :0008• a Pinro cnnfns rlo rr•i~ (;j :000$) ~'·
11n r·aso tlr• l'Pinr•idnlu'Ía, r·nm a r•flF,qfl!'iio rln :wloriz:wfío NlllC!'dida peln dPc'l'Pfn r•111 \'il'fllll•• do qni11 hni\:IJtl :n j!J'P-'1':1 1 <•.-;
•·l:!ll,:ll !:!S.

!tio tlr .T:llll'il'n. ·fll dr•
tlll J•;n r·

·"''l''itl" .

f"\l'l'i'Íl'll

rf,. ·lfl':'~. ---- Vi•JIIi·l f'ullll"l'

. 1f,u· t!o .lfinislc1·io rüt lHo·i•·ultilnl, lndnsíri11 •: Couuu··,·r·ill iJ
t·J·;•fli/o tk [;0 :000$0/1{), 1111U1 fiquidui' IIS (/I'Sjll';,fls {f:ifoS
,.,,.,, a !lospcdmtcm ,. IJ'tl.ll"))(l,'f<' da missíro Hlttmlot?iu!
( 1/is,·,io l'•'IIJ·sr·:O. 'lil!'llllfr• Sllrr ri., i lo '''' /lr11sif, t'JJI"

111'!1.

n P J'r!>.hlrn( r ria nrpnhl ira do<; F~larln~ r·nirlnq rlo Hl':t:~il.
lrnrln 1111\'Í<lu n ·rrillllnal <1P Cnnfn'l, na r.'irma <in n. Irr, § ~:·,
•In :tl'f. :11\ lfot l'('il;llf:lllll'llf, _l'(':~fl''l'lil" I' tJ,• HI'I'I)J'f)ll f'IITll ll
.:i-:pwh nn :td. (1!1, ·n. I '•. da Ini 11. •,.:,:,:·,. tf,• 111 ,r,. !1"""·1,\
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AC!TOR DO I'ODF.R EXECUTIVO

nlf imo, rcsol\·c abrir ao l\Iinisterio da Agricultura, Industria
I• r.ommercio o rrcdJto de cincoenta contos de réis (50 :000$),
para liquidar as despezas feitas com a hospedagem ~ transp_orte
rla missão nl·gorloetra (Mis~fio Pcar.sr), durante a sua vtsila
no Brasil, em 1!l21.
nio rfc Janeiro, 1 o de fevereiro de 1!123, 11{)2" da Jnàc ..
JlCTlr]l'tlC ia I' 3[í" fia fl PplliJ) i CU.
AríTIIUR DA SILVA REUNAnDES.·

M iauel Cnlm on du Pin ~ A.lmcida •.

DEGrtETO 1'\. 1fj. !JGO -

DE

15

OE FEVEHEIUO DE

Hl23

il)J}JI'ova 1n·o,icdo c I'Cspcclivo m·çamento, na imJJm•tancia de
.'J7:500.J (11·infa c sete contos e quinhentos
1·éis), 1Jara
r·unstnt.rt,IÍo rir• um cmbm·cadmn·o Jlm'n. aado em Jll:, no

ma

}Ju/'lo do Jlio fiJ'ITII!Ir!

do Sul

O p,·,•:-;itlPJtlo da 11PJH!hlira do::;

Estado~

ali ·~nrkmlo no q111~ sol icilou o govrJ•no

Unidos do Brasil,
E~ lado do Itio
rlo aeei'i1·do com os

do

1 ~r·:tndn do Sul, ao qual foram l.ransfrriuo~.
dt•l't'i'lns JJS. J:l.li!ll, til' !I tln ,julho de 1!!1!1, e H.·l2<i, de 7
il•' ahril dt' H!ZO, m; runf mel os relativos á hmTa c porto rio
J: in tlrancle do Sul; e tendo em vista o disposto na clausula V,
',j.linPa a, do IPrmo de lmnsfel'PI1Cia de 2!l de setembro de 1919,
\•••nJ como as info•·nmt;iif's JH'P~Iadas pPia Jnspcclot·ia de Portos,

li i o-; n Ca!Ht!'s, flecl'da:
Art. i. • Ficam npvroYailos o projcclo e respecl ivo orcanwnto, na importancia de 37:500$ (trinta c sete contos c
quit•hentos mil rr;i~'<), )Iara a eonstruccfto de um embarcadouro
pa•·a gado em pt\ 1111 pot·l o do lU o Grande do Sul, de accôrdo
t·nm os documentos quo e11111 csle haixarn rubricados pelo diJ't•r·l ot• gm·al de li.:xpPrliPnl I' da Secretaria do Estado dos Negrtl' in;:; da Yia(;ão P O In· as Publieas, devendo ser observada a
:tiiPr·ar.:iio fPila a linfa yernwllut na respceli\'a planta.
1\ 1'1. 2." :\ rlrspPza com a construcçfto do embarcar! ouro
rll' qtH' frula o ar!.. 1", não poderá cxcede1: ao orçarncnfo ora
appi'Ovado P rlnvcrá SPJ' Psct·iplurada separaflamrmfP, eomo def •·•·mina a dausula. XV do I<'l'lllO dP. lransrerencia assignado
!'111 Yil'Ludn dn rlrcl'ctn n. 13.ü!H, de 9 de julho d<~ 1!l19, clausula Psla nwtlifieada pdo t!errrfo n. 11.121, de 7 ele abril de
1!J:.'O. pot' s•• tt·afat' de ~,,.,·ien cnm;idnrado llf'ress:wio para a
!'lltll'lus1iu das obra:;; do nH·neionatlo por!n (elausnla V, alill<':t a, do citado lt'I'Jilll rlt• tmnsft'l'Pllcia).
llin rle .TanPit'll, Hí tlP fPwrciro flf' 1923, 102" rla IIH]f'pcndc•nf'ia ~~ :-Hí" da ]lppuhlira.
!\H'!'HTJH DA SILVA BEilNARDEB.
Fm~wisco

Sri.
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ACTOS DO PODER EXI':f:U'f!VO

rmnnF.TO N. 1:;. !Hll -

m~

11;

nE FllVRmm1o 011

1!l?:l

A1i1J1'0?.'o ,. llill?Uln 1?.1:1?CIIfar o regulauM'11fo disdplinnr para
a. Armnrf.n.

O Presidrmte de Rrpnhlica fins KsUulm; Unidos dn Brasil.
da nnl.nrizaçf\o r·onslant~ do nrL. 18 do decrPLo legiBlativn n. ·'1. !i'!G. d" :l dr janeit•o rio rorrr'nft' annu. rr•solv·~
apprnvar r· ltl:tlld:n· r•x;•cnl.ar o T'f't.:ulamento di!''cipliuar para
,1 Armada. qflr: a. r•sff1 arompanha. ;1ssignadn poln alnliranlr•
rPfnrTnado c\lf'Xanrlrino Fnria dr ,\]rllr':ll·. mini~f.rn dr• l'~sladll
rln~ i'lf';!n(·.io-' da M nrinha.
nio df' .lanriro. 16 de f'f'Yf'ri'ÍI'" <J,. 1!1:!:1. lfl'!" •b lnd"l'f'll·
'J~ando

df'lii'Ía ,. :l!i" ria n~pllhlir·:~.

AnTnun

nA SILVA BmtNAJmEs.

A l1?.1:f1.11dl'i11o f' (li' ia

,r,.

A lnlf'l! r.

Regulamento Disciplinar para a Armada
Dlf!PnSIÇÕER Pfl.F.I.I \f!NM11':R

A !'I.. f". Contraven~ão disciplinar !Í f oda ac~:ãn ou nmi~siin
confraria ú rli.~dplina c subordinação milit.aref; e aos codigo~
e rr.'(lllamrnf.os em vigor na Armada. praticada por f.odo imti''itlno an Rerviço ria Annarla ~ pelos assrmrclharlo~·. P qtw niin
irwidir• nn previsto no Corligo Penal da Armada.
A rl. 2". São individuos ao servi co da Armada os fJllP
r·orFfal'rm rios quadros ria lei do fix.:tr~ão rln força naval.
Art.. 3". Assemelhadoi'i são os que em virtmle de eont.rar.fo
on Plllfll'cgo. exercerem fnncções a )1orrlo do~ navios. embarcaçõe.o. estabelecinwntos. fortalezas, qnarfcis, acampamenf.oe,
I'Ppnrlir:ões, logareR per!cncentes ao J\finisferio da Marinha .
.~ujeifos a lf'io. l'f'g'tllamrntns e di~fl"·'ir~õr·o;· l'lll vi~or na Ar
r11~•l:r.

JlOA llEVEfiF:S F.M rmi1AL

Ar f.. 4•. 'rodo o official, de qualquer graduaçfto (lU classe,
c. rm gr~ral, frtrla a pe~sna Pmbarcarlll nos navios ria Armaria,
qJJPT' ."C nchc a bordo. qi!P!' rrn tPJTa. Prn arfo rln spr·vir:o nn
niifl. rlP\'1' fiar o cxemplo:
1". rir lJoni'l r,ost.nmcs. d~ re,..pf'it.o :'ís leis. á orrlrm pnhlica
I' :íc; :1111oririnrlrs. na orbita rias su<ts aU.rihuir)ÕPs:
2". rlP zrlo. rlf' .~nhorrlinar,ão rc .r]~ applirar:fín no trahalho:
:l". rlnc:; nHlÍOr~'s po;fnrr:ns em prol rln. glr>ria das armas hr:t~iiPiJ·as P 'w;t.nnl.açfín ria honra 1mrinnal. ainda na!'.' circnrnf.ancia.: mais difficeis. e fJ1m~sfJner f)nr Rfl.iam o!'l prrigo" a ('fll!'!
::r• po,sa :lCilmr exposto.
·\r f. ri". Cnrnprl' an ~llJWrim·:
J ''. sn."tr•ntar. PTn toda~ aR circumstancia!". P rorn a fm~:a
'"'··,,a :11rlr.wirlarlP. 'I m:ti•: l'io.-nrr•":l ·li~r·.inliri:J. hna •Jrd•'Ill <1
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e~f.rictà execução (las leis, dM preceitos ct>ntido!i na ordenança
P rPgularncntos c ordens estabelecidos para o serviço naval;
2•, manter o respeito e a obedienefa que lhe slio devidoe
por s11us subordinados;
3", admoefltar os seus subordinados, sempre que fôr oonV!'ni.ente, e punil-oe, ou promover a sua punição, de eonform idade com a lei.
Paragrapho unic.o. Na: escol'ha e emprego dos meios pa.ra
t'<'II.SP!illir f'Ssf's fin~ o surrrior nvifará 11tilizar-fH~ rle palavra.
ou acto que possa desconceituar os seus eubordinados, enf:raqne~~er a ·considera~ão ·que Il•es é devida, e melindrar os seus
Jn ins milif.:lreR, 011 11ignidade pe.ssoal.
Art. 6.• Todo o subordinado devem:
:1.•. rcspf'ibr. " prestar a ma.ior consideraçfi:o aos seus suTH·riorcs. tanto nn presença como na ausencia delles;
2o, obrrlecnr. rla mais absoluta maneira. a todas aR ordenR,
f!llr> delles receber, trndentes ao ·serviço n"aJCionaJ.
·
Parai!'J'arp,ho unir o. A!! ordens verbaes, dadas pelo superior
Jpg-if.imo, ou em Reu nomei. pol' um offictaJ, obrigam ta.ntü
rnmn se fossem por escripf.o.
Rr. pnrém. faes orrlens tiverem de ser executadas f6:ra das
vista~ lfo superior que as d!&-, quandQ, plol' sua importaneia,
pn~sll.m Pnvo]yr>r' ~r;1yc rrsronsabilidadc nara o rxrrmtor. rsh'>
pnr!Prá pedir. com torto ·o respeito. que llhle !!ejam dadM por
prr.ripto: fiPYflnrfo Rer atJendido pelo superior.
;\rt. 7. Os officiars rlr todas as classes. mesmo f6ra dos
nrt.ns rle servi~n. rl11vem trat.nr-se mutuamente com todo o re..o~111' if n, attPnt;ííco P dPlir;tdPza; P aos seus 'lubordinados r,()m
hPiwvoJPncia r .iu'!Hç·n. norém, sem demonstrações de ifami.:
li;••·id;FIP fH't'Í1'•1ir·i:H'o' ;111 r·p~prHn hiPrarr.hico .
.\l'f. R." O ~npr•J'inr sr>r;'í ."rmprr respommvcl:
1°. pelo ar.rerfo c opportunidade da,; ordens que dér:
~· pclns r·.rmsrf!nencias lia falta de suas ordem'!, naqullJlP.s
;-~ "~nmpfns Pm f!llP fflr rlr Sf'll lfever providenciar.
\rf. P.'' () "'lhnrtlin~rln "0r:í, RPmprp rcspon.:;nvP]:
1". nela P:frcn~o das orrlrns que recebei':
~·- pelas rnn~erp1r:ncins rln omissão em particinar ao snpPrior qualqn11r orenrreneia que !'eclame providencias.
Art.. 10. Todo o ·s·ubordinado dará parte ao superior da
P~;Prnçfío rl::t" orrlPns qu11 rlr>llr tivrr recebido: 11, qunnrlo rircum'sbnri:J~ inRnnPr:lVflÍR imno~RiTlilif.arPm eRRa ~xr,r,nr1in. rm nf'r.m·rencinq n1io prcvilrt.a!'l nrnn~elhnrem a convenlencia de refrlrdn l-aR on rlf'RiRI ir d111la~. n n:nt.iciparã immcdiafnmrnfr>. nn
~n<ro quc RPjn pnRRÍYPl. P:Jra fJllP o f'llfiPrior provich•nr.if' como
Jlll.!~:tr .cnnvenirntc.
Paragrapho unico. No raso, 'pormn. de não ·haver tempo
rln far.Pr cs~n narf.ieipar;ãP. e PSpPrnr nnva~ ordem~. n ~mhorrli
nnrlo rr!Rolvf'r!i. Roh a snn reRnõnsabilirlade. o 1'[11!' J!w llfirPrPr
mniR v:mta.loRo ao Mrvfco nacional.
A r f. 11. Oualqnrr Rnhorrlinn~o qne rP>cebPr umn. nrdcm. f' Pnfl'lHirl' anP da cxPcurão della pode resultar pre.fuizo ao servi90
lrnf'ional. rlr>vcr:'í. Sr! hnuver f.cmpo. representar attencimmmenfr>. rhmlo ns razões Pm qnc Re fnnda para asRim o ~>ntenrlPr. mas
sn o !'111'J)Prior in!'1iRtir nn. P:ff'ruci'io da ref'erhia orrlrm. l'he obed··r'"r:'i rlr• prmnpfn: p11rlpnrlo. nnrém, rlPpoiR rlP a ·rnmprir. re0
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no Ponr.n rxr.r:PTTYo

pr·r·SPn/rrr a eSRt' rrsrrifn o qur lhr prrrrcP!', no commrrncla}ll.r
do propr•io navio, ao rla força naYnl a qun pcrtcncnr. ao rl~efr
dn Eslad·J-:\Iaior· da .\rmnrln. nu mr~mn :l" minislro rla :\1:-trinli:t,
ll.\F\ r:0:\'1'11 \\T:-;r_:iÍF>I ll.\ lllSt:IPf.IXI :\llLIT.\Il

,\r•/. 1'' Siio r·nnlrn\Pnr:iil's ria rli~riplina mililar:
1". dt'llllll':ll'. Ul'tlrHr·JJr~r llll pr··t>ll]rl\Tr' :J d<'ll!ltr'~l r/a I'XC
f'rll':in das ordPnR:
· ~!·'. dl'ixar· de cumprir nn recusar, aronselhar nu Jll'nrnnYPr· a faliu or1 n•r'lló':l tlr' eumrn·imr•nfo {r~ •H'dPns lr•g-ar·~ duc>
sr·u:'. sn l'''l'inre.~. ·"i !l:ÍH cnnslitu i r· el'ÍmP prrvisf.o no t:nd ig11
l'•·n:rl da .1r·marla;
:r. sl'r Jll'gli:.;enln no dr'srmrrnlro da incnrnlJI'ncia on SI'!'' ir:n qu1• 1!11: ft!l' dcsignarin;
l', niio dar par/P :10 sriJll'rinr d:t r'\r'rnr~trl rhl~ ordl'n.q r:rrr•
r :r•llr•. I Í\'l'r' r·r•t'l'idrlo;
,, . lralialhae lllal. in(Pnrionalmrnlf' nn pnr f:,Jia dr' allt-w·:io. rrn tfiiU)fJUrr I'Xrrcirin ou srrvir;:o;
li", rlr·i.•;:aJ· dr~ colllJla.t'r'ePJ', srrn n;olivo jus/o, nns f'Xrrrir·in-; I' fill'lllai.lll'a,:, Oll ur ac.trtfir inrllll'riin/;J]ll('Jl/1' :i. rfr;l!ll:tda
]•:11 :1. rpr:rlqur·r· ~r·n·ir·n t>r1 nwno!JI·a;
i", :Jit,;cnl:-tr·-sr: st•m pr·r;da lirf'IH'a i.lP !Jortlo, do quar/PI
l·rr r•·;f:tlll'/t'('ÍillPIJ/11 Ollc/(• SI'I'\"Íl', 011 do H'l'\Í\:0 1Jtll':1 ([llr~ (rllha
'it!o "-'l':il:Hlo, ~f' nfín rnn~l itnir r~~n :lll~rnrin dPfH'rr:ãn, nhanIÍ~>rr•• dr• J>ll.-:/o nrt rln :c;r•n ir11 (f~fldi~'l Prnal r!:t .\rm:•rl:t. :u·l i-.·" ; I I;

11 • :l. r• I ·! í :
N··. 11fín sn :lJH'CSé'llfnr· finda a lit'l'llr:a. t>ll rlr'rnis r/1• ~nlirr·

rpw r·~ in Jl!c foi r:-tssnrl::. si niin I ivr•r aillrl:t r!rrorrirln n lrmprJ
Jt<'''"'':lrio para a !'alia >irl' lfll:-tlificarla ;JP.~r·rr,iío. nr1 logo dr•fllli,; r/r• fr~J' CrllriJII'Ídll :'I'JJir•n~a f'<llr<Jr•rrrn;tl<>r'i:t ('f:,Jr/ÍgrJ /'Pila]
<!,t \rrrrada, ar!. fli. ~~~- I r: ( i :
!1". Pll/r·ar or1 sahir rir• ltorrlo. qnflrlrl orr P~lflhr•IN·imnnf.>.
l'"r' f•Jgarr:-; qUt! não ~:wja111 p;, dPsignarlns pal':t isc~n:
lfl. JWI'nmfat· sPr\"ir_:.o F<rm nnforizar:fío;
J I, pr·rwft·n1· no.~ aposento;; do chl'f,.. r'illrl'l!~lrrlanfP f' offi,·i:tl'.''· no:~ 11aiôPs. prara~ r!l' adilllal'ia ou d;• l.orprdnR,
fl)l'l"l' de r:nnnnando t\ onho~ J.ogarPs l'l'iil'l'\·arln'l on r'rrl ({lW
~'"'".ia nm stqwrim·. ~em a tlf'virla prrrnis,rw. s:1l\D Jllll' lll"li\r1
d'' ,.;l'eYit;:o on cirrum~tanrla [!'ravc f!lll' o rxija:
1'2. cPnstn•ar on rrilirar ·ns ~upi•riorP:-: ou prorrrrar drsl'l!ll ...:idPt'al-os pot• palan·as, gPslo:~ 011 Jlor· <'SI'l'iplo, or1 rP;;rontlr,r·-llrrs com pal:t\Ta.~. l'scr·ipfos, modos mr :1rriír's inrrlllYI'IIir•nfP~. r!Pf'rlf' q11r~ não incorram 1'111 rl'inw r!f' dl'~ara!11 ((.:'1<1 i:~" 1'1•trnl da :\l'llwrla, al'i.. !17):
I::, r·,•fr•riJ•-,;r~ a SU]lf'I'Íill' rir 11111rl,, dr•:rf'SJlPifnsn :1 linr•rlrl,
nn~ qll:tJ'II'i.~ or1 r•sl.ahrlt•t•inll'll!O.q. ,rr 1'111 Jo!-':11' .pnhli•·n (Corli!~rJ l'l'n:-tl ria .\rnrada .ar·l. 11:.'):
I I. rlf'snrnlar 011 rromoyf'r rlrsarnrn a rrnalqurr anforirlndP rnililat· u1: cil·il, r/I'.~J·rspeitar ou dr3obedcrrr :1 quaPsqr11'r nll'rlirlas dn t·ar·artPI' Jlolirinl. on r•mhar·af'ar nu r"Onfl·a··
J'i:Jt' sna rxPcn<:ão, si não illr.or·rrt· t'lll r·a-·n..: pr'l'\'i~f 11..; Jlll f:q ..
<I i"." PPnal ria Armada:
r:>, nnlH·iag:n·-sP. !'nnll'ihrtil' rlir·erfrtllrPntP pr~ra qrrr~ :rlr~trnr t'alllaratla ,..,. ••ttlhriagw• nu :lfll'r'SI'Hl:w<"''~ t~nrlll'iag·arL! :t
'"•rdn. mrnrf.d r.n P.'ltalJeTN·inwntn. rrfr" ~r•nrlo f'!ll orra-\iiin dr•
.. , 1 ir-r> ·rr,llli~·" Pr•nal da -\t·Jnnrl:t
:rr'l I\;. p·ll:t .. l·:qdr•' 11rrir•>:

ÁCTOS DO PODER EXECUTIYO

.I 6, introduzir n bordo, quartel ou estabelecimento, armas,
hehidas alc·oolicas, malerias facilmentP inflammaveis, salvo
phnsphoros amor.phos, munições de ,guerra 11 qualquer outro
mafrrial ou ohjccto não prrmittidos pela::; auforidadefl, sem
f: r r em oht'dicncia á ordem fie serviç.o;

17, introduzir a l1nrdo publicações prcjudiciaes á disci-

i na on c~onlrarias :í. moral, DH <tnc tenham pm· fim o incif:llnf'nlo :i de~obcclirncia, :í dPscnnsideraeãü aos Rnprriorr~ c
ú prrl.urhação {l:t ordem;
1S, ler luz no camarote, rtuando (le!lc ansrnlc ou conduzir
li1z r.·Jl'll da lanterna fechada, salvo a rlcctrica; condnzir· fogo
111• 1117 a qualqiH'I' rmrtr do navio, sem permissão;
lU, flmlal' a bmdo, rJuarf.el ou estabelrrimenlu, em Jogar
ou oceasião rm qu,\ isso srja vedado, 11 quanto ús praças, fóra
rh•:-;ns logo;!'e~, Plll [ll'f'Sf'llf~a de offieiac~, sPm a devida IH'l'lllissão;
~o. não rn·rslm· ruírlmlo an asseio do r.orpo ou da rour.a,
ll•:llJ ler Psln, qunHio :í~ Pl'll\:ns. rlevhlamrnle mareada· c gnartlada:
:.: J. undnr f{,m d11 uni forme do dia o rr com c;; la incom]J]P!o;
22. I.J·njar· :í pni.~ana. o of.ficial on ~mh-officia! a hordo,
11n onrn·l f'! oH f'slahPirrinwn I o, f' a! ro n::~. rnl mrla 011 snlr ida:
'•·•I i1·-sc a prar:a :í Tlaisana;
:?:J, n~rtl' 1~~~e as df' 11nil'ormc em di'.~acccirrln com o o; plane'"
adnp1 a dos nos J'l'specl i \·os rPgulamrn Io~; ns:l!' qnalquer· r>;pc'-·
,·i e cl•~ di~l i11!'1 ivo H'Hl :tlJI.or.•izaf'iío;
~~. dar· o11 I mca1· nniforme não vrncirln on qnalqueJ' fla;
~ttas J;Pr.as, >;rm Jier1wn; Pxfraviar ou estragar a pra.ça de vrf'f.
c1 ,r:~1 Jarrlamrnlo Hão vrneidr) on qualquer das sna!'. pr(;as;
:.>:-i. rxlraYiar 011 r:'IJ·agar documentos officiac•; ria adminisf rrtr:ão da 'ial'inha on hrn~ ela }'azrnda Nncinnal, se a falia
11ii" cnnstilnit· ''l'inw rl1~ clamuo (Codigo Penal da Armada, arli;.!ns 161, JG:l, ·tll't ~ ·16[)): ~f'J' nrg'ligentc quanto ao h·ato Il<'r•··~,al'in do!'l que f'S[rjam a seu ear.go; scrvir-sr, sem ani.ori;;:aeii,.. dos qnn rslivrl'l'lll a. cargo de onfrem;
?G, rnnn•J·~ar ruidosamente, maximc por occasião cl1~ fa:11:1. mrtnohra, Pxr>rcirio. formatura ou rGnnião para qualqtWI'
sPnir;o; fallm· !'rm nPrPssidadr, DU não mant.cr nmrt compos1•n·a con·celamrntf' mililnr· em qualqner srrvieo, manobra,
I a i na ou J rJJ'matm·a;
2.·;, con\'PrsaJ' com Rr•ntinf'lla. vig-ia on plantrio, nu r~(J•n
J•rc.-m; incommnn i caveis;
?1-:, d h pu tal', provocar on trayar confl i c Lo, ou promover,
rli•srwr!Pns com sr•us cam:;.raàas ou com individuas não mili1a rPs: nãn rrp r·itn ir dcsorrlrms rnt.J·e praeas. porlrmln-o fazr>J'
· f:ndig·o Penal da ~\rmar.la, art. 1ri2);
~!!I, qttr.~tiomr.J' ou di~cufir a hordo. qum·lr>l on cslahclccillii'Jdo da l\IaJ·inlJ:t sohrn Sl'l'Yiço, religião ou polit.ica;
:w, nffrndet· a moral por· }JUiavras on act.m:, si a fali a nãr~
1•11' qualifieada f'.l'imn previsto JWlo Corligo Penal;
:; I, fa7rr reprrsPnlaç.õrs sf'tn a neccssaria licença on eomlllllllicru:iin prh·i:t rtn supri'im·, 1'111 lermos drsrr.~prif.m;os, on
~•'nt :-;et· por ,-ia ltir•J':JJ'rlli!':l,
nn intriranwntn dr>stifnida {fll
JIIIH.l:tn1f'nfo:
;;?, nrgaJ• mt protelar licença, sem .insl o motivo, ao infcri•n· para fazrt· J'Pprl'senlaeücs, ou dirigir-~P. :í.~ :wforiflnrlr!"
•·p··•·i•JJ'f'~ alint "" fJ·af:l!' dP ~Pu<: inferr"<:c.~:
Jl]

83, autoriar, promover ou assjgav ~ eoll~.
ou autoridades-~ ou ciVis:
autorizar, PJ'OIIJO'Vl"l' ou tomar parte tDi máalfest,aohs eollerí iva!! de qualquer espoofe, por meio de ~. palaVl'88 .)U

rth·igidas aos Bttperiores
I'~'unJões;

inf.ervi:r oollect.ivamente em assulll1'f,os dn natureza

poJif.if'a;

·

.

manifestar-se pnblieament.o RMre asaumpf.ol'l politiros, aooreseenf.anrJo a1• ~nu nome, n do r.argo, funcçiio ou <'.Om-

·

:f,f,

lllis~ão

e:xf.'rcida; f.omar parf.e em reuniões (J1Je pG"flam com-

Jll'nmt>fJPr a ordem p11blica ou affeclar a disciplina, o T'I'~PPifn

hi,.•·archioo e a Rubordinacãn militar;
:l5. rmhfiear nu fornccPr dados p:J.ra publicll(íio d1> quaP<;fJlii'J' rfmmm,nfm! officiacF:, sem permissllo da autoridade .'~IJ
fJf•r·inr; rmhlicar rflpr,.senf.açiio conf.ra superior, sem a dAvida
VI'IIÍ:t tia tmf.or·idarte competent.e; rem·e~t,ar f,erePiroil 011 fal··
lar Nr> ~nn nomf'. SPm t>~.ar para isso nutorizado:
:m, disonUr ou provorar di!"rusF:ão pela imprPil.'ll\ !'.olw,.
:•:nnnnfos milihr·os, salvo os de n:~.fm·ma ~~xotusiv·um•nf.n '~'··
1 1111 if'n, n .in i1.n
(lrtf: an f.or·idadN:; rop1J')~>ff'nl.nR, "· llf'I"~P cm~fi
nhsr•rvnrln~

ri::"' ll'tts:trnf'llft• n

l'f'SJlf' :In

f'

!'Orf.f'ZÍil. r•nf ''~' m

H; ..

}iff'f'.~:

:li. f.er o officinl nu llnh-nffif'.i:ll f.ran~n~eíie!'l pN·nni:n·i:tH
,.,.rn n praça de pl'f't.;
:JS, dar toque~. fa-zer sirmaP>:. içnr ou arriar h:>nrlPira ,.
1li'1pa~r qualryuPr arma. F:em ordem ou permissl'íP:
:m. f.ratar o inferior com in.iuflt.ica ou offl'ndel-0 o0m pa.
lnvrM: Pmprer:ar nnc; informncii~'s officiacs exnrf's<:ões tJUf'
•·rtrfll•;am iniurin on rlescortr,zin. quor ~f'lnm df' · snhnrrfimidr•
pa•·:>. supf'ril)r. qnf'r dnstf' nnrl\ :írpH''l" .. (f:od. 'P;•n. <la.
'"nt!;•. nrf.l'l. P7, 99 o U2l:

A,._

40. nfin SI' snhmllff.Pr an (ltlmprim!'nto dn pf'nn nn mtsf.i!rf'
inf!ilgddo;
q, n!i.o rNlJll'if.:tr n religoi!'io, :t'l i•Jsf.ft.ttit:Õf''l f' 01': U~ns rJo

,.m

1·~oiz

(JUe so achar;
maH.raf.nr rm'1SO <TU!' lhe f'tir enf.ro.!rlm mt no nrf.o de
,.rrpt·f.tmr n priRlio, snm t.Pr havirfo rf'Risf.fmcia, Qtlan<'o n r:~th
nfín (lnn!'f.itttir crime (Cnrl. Pen. dn. Armarl:t. arfs. 1U ~H>?):
,lognr a rlinnf'iro: f.omnr rmriP. nm .lo~~ "" pm·:>rfn nr1
,f?,

":t.hnrdo. OUlt"l'fi'J 011

1\7.'11' :l

f'~f.:1hP1f'rimf'nln,

":tlvo

!"''~'~ nuf.orMntfe!!;

H,

~,.;..,

~1

r:r,;er

~ommPr~in nlin w~rmifllrln,

n fnff.n nfio

~nn~f.ifHir

~

fl"rrniflidnc

rpmlf!il<'l'

f'TfH'

l'llp

rrimp rr.nrJ. flPTt. rlr. .'\rrwvb.

:11·r • 11tn :
.tr'i. rNm!l:t'l' o P:t!!:'.menf.o.

hrdn.ml''llo.

!'fflllf'lHJl"fl'"

""""":; nrt.igo~ rynn Th~> rompcf.ir rf'rehl'r:
t,r., us:tr nrmns nu insf.rnml'nl.or. m·ollihfflnll:

n11

n,.m~l''-RI'

aut.nd:mr,!in rfo snperinr f}Pn pnr~t h·c:n fl\r ftlJiorirl~lf'" f'nrnpl'lf'nf.e:
n. l'llln!!'l\r l~mnrnn~ia ffo flUI' (Ji~nnf!>m O J'P!~nlnmPnf ll
Fli<-rinlinnr pnrn n Armada n o ('JnrJir,-n PnnaJ rln Armnrln:
,q;~. prnt.iear ar~JI,o on l'ffinrn~nr nnll\vrn nu ,.~(lrint.n tfn
n~l m·,.zn l:>l (fllf! )')OF!I:tm rJiminnir n fnr·r:t rh "llfnr;r!:trll' rlnl't
l"IHtl'rinrnq. rlf'!'!mnrl'lli7n'-n~ on "" frnrrnPrf'r n f'n'ilfi:Jn":l rl:t1'
r::Nll

"ti:>J·ni(\õe~:

..10. mr•nf.i ... ~om

o inf.nifo rfe or,..nH.ar :~o snTII•r'o" o rl'dR. vf'rrf:t.rlf' .n11 imnf'rlil·. ,.rn.,.,nrnrn,. OH tiiff'irn'lnr
r·nnlt,.rlmPntt•. fl~rrt, fnvrn•flf•f'r nn ,~,.~;,",Hr·~·n· ~ f('r~

n''"''''"""'n

o

...

~rn

,.,.;,.,,

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

i>O, alJrü· porLiuhola, vigia, escotilha ou porta esLauqut
Ler a ilacessaria autorização;
~1, sentat'-l:ie nos batentes das portinholas, embárcar ou
tle<>embarcar por ellas ·qualquer objecto,, sem autorização exprc'l§a;
52, deixar ue participar de prompto aú seu oommanuante .•
vet·balmenle ou pol' escripto, e sempre com a convenienLA
reserva, a notiuia I!Lie lhe uhegue ao con'hecimento, ainda que
vaga, de al!;11ma cou::;a que, direuta ou indirectamenle, vossa
t'l'lll1J1'omctt.Pr o serviço dos navios, o bom l'esultado da comlllis,iio de qtw se aehar ioncarrcgado, ou, em geral, o que tenil<t relação eom a dísr:iplina e 011 int.eres:.e~ nacwnae:,,
f>3, nã.o punir ou não promover a punição do subordinado
IItH: lenha praticado cri1t1e militar ou contraven.ção disciplinar· ( Cod. Pen. da Armada, arl. fiO);
51~, casar-se o official ou sub-.official sem prévia commu,·:u.:iio ao seu eommaudantc, c as praças de pret sen1 que lhes
···.ia t~oncedilJa lkcnca;
55, deixar rle reprimir immediatamente os act.os dns !leus
subordinado:; qtw possarn nff,~dar a disciplina e a ;url.midado
dn i:ill!Jf'!'ior, I!U lpte impnrl.er11 em desconsideração das aut.r•r ithdc)S •·.nnst i tu idas. 011 lrmham. o intuit.o de tentar desmorai iza 1-a:<:, n não punir ou promover a punição dos seus autores,
nwsruo IJlle I acs a elos coas i s tam em simples insinuaçiies tendc,,dosas;
:íô, nãP eurnpl'irrwntar os superiores, mesmo que um ou
"'rlrn ou amlins r•.gtejam ú paizana; negar-se o superior a cor'''~l'ondt•l' ao l'ltnlJI!'ÜJJento do subórdinado.
Art. J<L Hão consideradas tambem contravenções disclpl i mn· ..;s lndac: as rallas não especificadas no artigo antar10r,
lll'lll qualirieadas como orimes nas leis penaes militaretl, comIIJd.tidas contra ns !H't:ceitos fie subordinação e regras de serv i1;n estabclec ida~ nos divct'Sob regulamento:;:; militares, orde-.
1111ru;a para o ser v ir;u da Armada e determinações das autorid<~dr.~ superiores ,~nrnpetentes.

'"-~lll

DAS HEGR·\S A OBSP.HVAR NA APPUC.\ÇÃO DA PENA

Art. 1-í. A autoridade mil ttar julgará com imparcialtdadn e i~ct:ção do animo, sem c•mdescendencia nem rigor ex~~cssivo, a gravidade rla falt.a, as suas circumstancias juslifit':t ti v as, nt.t.enuantes c ag-gravantes
em face dos dispositivos
deste regulamento c dos analogos do Cod1go Penal da Armada,
r. t.enrlo sempre em vista os antecedentes e a situação pessoal
d11 tlclinqllent..~ f' as circumstanr.ias occorrentes.
AI' I.. 1;;. Toda a pena disciplinar, exclui da a de repreheno:fil, e a de prisiín immPrliata. será imposta ·com ordem por
"""r·iplo, conl.rmdo:
11) a infracção, eom q ~eli ligeiro historico e o arligo ao
n";~rlanwnt.o infringiria;
/l; as agg-t·a,·adr:;:; IIU ai tm>uantes e a:1 circnmstaoclll.l'l
I';'•"II(TCJllCS;

r:; a pena imposta.

Para!Yrapho uniro. No

l'.a~n do prisão immedinta. a pnna
e~cripto. '> maiil cedo possiveL

i llll,osf n ser;·t e('nfi ,·mar! a [1Dr

· Art. 16. Fica ao criterio da autoridade nAo applicar. ou
modificar ou revogar a pena disciplinar, sempre que o con-i

t~u

f r a \"Cll I or .i usl i !ir·at·-~e t:OJLvcnicnlrmen{ n, nu a cunlr;l.\'l'li\ãr)
Jú1· commcttida:
a_l por 1g·norancia, claramctlfc rccunhcr:ida, da di::;poo;il,;ilo
fi

I! rt~·dern i ransgrcdida;
h J por· força maior;

r) ll~t 1lefosa da homu, d:t vida ou da proprh:dadtl do coa ..
lran·nlot· ou do oufrr•Jn;
d: para 1'\'il.ae 111UI ruaiPt' ua tlannw au srt·vir~'' ou ú m·-

rr,.,,,

publica:
t·l qnandu ,. c,n[r:n·r·nlrlr Li,·r·J' l'<'CClJirJ•l contr•a--onJetll do

)' IIJII' !' Í fll':

/· qriUI!d<> fiw·l'

. \ri. 17.
"

~ido

involnnf:ll'ia .

;.:;(11 cit'Clilll~[atll:ia,; ;]~c:raYaHics:

•IIJandu lr•mver acr:nmulo de rrrnf.ra\enr_:v•·s et•lilltlf:IU-

.~illrull:urram~·nlr;

d:•·'

1,_) <prando hnnver rr•iJrcülcncia na. lllÇslll:l, J'al{u, ;,r;lerirrr-

nwnlr~ Jlllltirla;

IJII:llldtl f,",r prrceilir[;). de ajll..;f,; CJI{\'1'

1'\

lf11:r.~ 1!11

Jll:t:~

J~t•..::-;o~;;:;

q1Ja11•Jn rwalir·ada cluranLc o .';cn·içu 1111 em raéft,, du
ir·n:
,;_ qnanrlo fur off'e!l!'IÍ\·a :'i ltn1nn '~11 an punrlonnt· lliililar;
(I '-JIHlllilo ~·nrnnii'IJicla eom ri;;r,J tl;r. ~~·g~tran,:a Lh mt ,. ~~~.
rla ;;IJI.II•,·rlinar;;jo P di~CIIJiina d~ hnrrln;
(li quamln n rnn!raYr•nf.or
tivrr rw'ws J)J'•.•cedt.•!tll:-l Illi!i!I)

,--:r-r\

f.·l f (I~;

h) qn:mrln o eonlravcnlor fôr .;;ommnndanto d() ftm;a, na,
Yill. l'rlrpo, rNnpanhia on antorirlade ~~~~~·rcspundcnte:
il qt1a11do 1'1'>1' Jr!'alinula enrll di.>lll, dl•slr·:tld<~d•: 1111 il';li•·'i" •
.\ri. fl-l. Siio I'Íl'f'I1111Sl:meiail affrTllianl•'":
,, qr1anrln 11 r'fJJÜI'<\YI'Itl.lll' tirrr Jr,n!S Jl!'l:l'•:dr•trlr•~ Jrliti1:tr···~:
1, · rjuan(f\1 ft•r 11fl nil.'llOl' i>lad,•;
r;,

(fllfiTHlo

,,-, -qu:llttf,,

l i\-1'1' pt'l':-larln scrvir:o~ rr,lnvanf.e,:
li\1~r Ílll[JCrfcitu r:unllr:ciJllrnLu llrl 1leH'1'

1

j,,_

];tdp;

,.

flll<lll•ln liYI'J' sid•J lraLndn, f'lll ~l'I'Yir:IJ oz·dinaril>, ~c·m

ri~"''

nft·,·, autnriwd11 pr·Jn, 1'1'~111:-Jnleulos ntilifares;
(! 1J uanflo l.iYf'r tncnos r\0, RllÍS llll'7r'S r! e prar;:a .

.\!'t. 1!1. .'iPnhtmm pena !-'er·:i intpn~l:t ~~·111 ·"''~' 1111\ id" 11
,., •nl r a \Tnl o1· P tlP\·irJamenle apurado::; os fado:;.
~ L"
():> dPiinqncnfl·.~ q1w r•slivl'r·rmt ag11arrlando r·a,fi!-:·'
fi,·atll illlf"'dÍdl~' a lJnl'dv. qtliiJ'fP] Plt (•,:lalwll'l'il!lf'llltJ ond1• ~,.,._
\ i,., 'I li.
~ ;!.." .\S [H'IIaS di~Yern :-er• ÍIIIIJU~f.a~ dtHfl'll do !'1'<11.11 IIJ:l\ÍIII<I
,r,. I'Ínr·o dia~. a ennlar do mornenlo Plll f!!Jn fni l'lllltll11'11 ida :r.

,.,,nfr·:l\

1·nr~ãn

ou do que cheg-ou clla nu eonheeimr.nlo da. anln-

r·id:nt.•. ~alvo o di>'prHbr JJII ar·l. '.'!1 e ~rw; fl:l!':l;:!rapl!n.<, rln {ll'r•. ''"''' n·.~rrfanll'nlo.
\ri. ·:n. ~,.,·:í. l'I'.'JI'~ll-';a]lilizurla a ;rlll"l·irl:ttl•· qrJr' ÍlllfHIZI'l'
I" 11;· ,.,1,r illl'r:wr:;ln rio ar!igo :-~nfi'I'Í"''_\1·1. '.'I. ;\PHhum l'nnlr·avenl"r será intcTru;::ulo 1111 JIIJllid" 1'111 ,.,fado rJ,• PnrhriogUI'Z, TlOd!'ndn, j)üt'•~lll. ;;,;,. [ll'l'SII pre-' ··nf Í\'Hlrlenl•'. se i-~o r,·, r nccessari(l a beru da ordem e d•J prnl"i" rlçlinquculc.
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.\rf.. .·::2. Quando o conlt•avelllor tiver commettido maij!
de Ullla contraven~,;ão, uão simullancas, as venas .co~Tcspon
deul f' é! serão applicadas separadamente, c, Sl conststn·em em
]Jrif;i\o rig·orosa, não poderão ser cumpridas sem o tlecurso
de eineo dias, entre o lermo de uma c o inicio de outra •
.Ar L ~:J. Quando uma autoridade tiver conhccin~enlo do
al~;uma contravenção disciplinar por parte de subordmadu de
uulra autoridade, a esta immediatamentc communicará o facto, si fOr sllPl'riOI·, e si fôr inferior, dclle dará parte, pat:a
l(lJP seja devirlamenf e vnnido o conlraventot• por quem de dtreifo .
. \l'f. 21. Tian•t•ú a bordo, nu quartel ou cslahelecimcnlu,

!!nus li n·us abertos, ru!Jricados c numcrauus pelo eonnuandaltfc ou autoridade eotTcsp•mdcntc, para registro das penas
disr·iplinat·cs, :-<PIH1o nm !JUra inl'et·iores, e outro vara as pra•0·;-,s do prd c assemelhados.
Art.. ~[í. :\s ]lnnas impostas aos inferiores, pmcas e assemelhados set·ão tran~criptas nos livros de soccm·r·us e no livro
mesln•, iiHir'lH~Hrlnntemcnf e de ordem de autoridade superiot•.
ParagTapho 1111irn. _\ aui (IJ'Írlade q1w impoz a pena p6tle
rl'levar a franstwipci\o '' Iornar sem effoito a quo tiwt· .sido
.•.:ila JHH' sua nt·dPm, ••mquanlo no exet•cieio do cargo .
.\ri. 2G. _\ autoridade que impnzer pena aos offieiacs,
rar:í sem dPmora a deYida ecnnmunicação á autoridade immed ia f muenk RllJlPI'Ítll'. que a e11caminhará. com as ohscrvaçõcs
qtJ'' Ilw neeOlTI'I'PJll ao ministro da Marinha, quP dceülirá si
!!PYC 1111 nill) Sf'L' puhlieada t•m ontem do dia para a couycnienle
lr:tltsc t· i rwi\n LHtS assentamentos.
,\r
:!7. Siin autoridades rornpctenl l's para ordenar a
f ran~uipção JIOS assentamPntos dos sub-offieiae;.; das penas
impoHias, o minisf 1·o tia J\hwinha, o chefe do Estadn 1\faior da
.\t''l'ada, O' in~p(~rltll'l:::<. diJT.dor·,.,; de estabdt•cinH'Jltos e eom-

r: ·

lltandan[p;; dr~ rorra llal'al.
.
. \1·!.. :!H. _\;:; penas imposl as pPio ministro da Marinha,
l'ltl'l'n do Estado 1\Iaior da :\J'lliada, inspedot·Ps, fliecctores de
,.,l:dwkcimt•Jlfns ~~ t:umttJa!Jdanles fio fnrr.;a naval se1·ão pnldit·adm; em orden1 d•t dia n lranseriptas nos asscnlamentns do
t'nlll l'aYüllfOJ'.

ParagTapho unieo. O ministro fia l\Iarinba poderá nnlcnal' o eanccllamcnlo das notas de transcriprão nos assentamentos das vcnas iJJt[losfas, pot' iniciativa propl'ia ou meri iani_P inl'm·mar:ih~ da autnt:idaclc q~JC impoz a vcna ou daquclla
a r 11.1a ord"m rosL!Yet· c<t•n·mâo o mterossado .
•\1'1: :zn. QualHlf! os faetos constantes da "parte" exigil'l'lll tllaJot·•~f; (~sclarccunr.nlos ou huuvPr suspeita da existeneia
!I•·. algUI_11. ct•iwc, a aufo!·idarlc f~rá proceder a inquerito polln:J.I nnl1lar P p)'(lrt'di'!'a (]n aerordo Pom o arl.. 7t'i o seus paragTaphos !lu Codigo dn O!'ganizur,ão Judicíal'ia n Processo 1\líltlar.
~ f." .\a J~ms•• dn in.qtwrilo a aulrwitlade mililat· vodení
nrd••JJaJ' a lll'J;;;w Jll'tn••nflva do seu suhortlinado.
~ ~:" O ltli1]10 dn JH'isão Jl!'nventiva será lcYado em conla
~~~~ :q~phca(·iio da JH'lla de prbãu simples, mas não 11a de pri-

:::tu' J'Ig·uruBa.

11.\:::i l'E:-<.\H l\lfóf!ll'LlNAHES

.\1'1.

:w.

:\illAli<·Jn >'I'I'Ú punido dbcipliual'lllenlc sinão

CIIJJJ a~ peita~ es(aiJelecida~

ueslc regulamento.,
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Arl. :H. As pena-s disciplinares e bem assim
::obre n ~·.ua rluração são a:> ~eguiutcs:
a) para officiaes:
l", reprehensão;
~·. prisão Rimple~ al1· tr) diag;
;;". pri';ão rigoro:-;a ai,; f 5 dias.
Ú) para snh-IJ ffi1· i:w."' :
t" r·i:preh1·1r~;lo;
., .. prisão si11rpk.; ató t;;, dia<:~;
'" '
;~". l)f'i:--;:l.tl ,.;~,.,lt.:.:;a ai{~ 1:> dias;
í ·. d1:~1'111llo d;r. P,Tal ifir·ar;ão. I Piai "cl par!'. ia!.
,. pa! a. in rr: I" illl"l''-' :

:1~

n:;,;m:;

I" n•prnl11·11~;;n;
.• ., iltlpi•rlirttCltiiJ al1; :;o dia~:
3", pri~iiu sirnp!Ps af1~ t:í dia~;

-1", pris:io r·ig-nr'•)f-:1 atl': 1!'i rlias;
r;··. df'.•w.olllo da ~raf if"il'w:fio, fntal "" {Hll'l'ia.l;
li". I'Xl'iUSâ" du S('./'\"t(;IJ da ;\["lttada 3 bem da i!Í~'t:ipli!l:l.
.tlHII'irtllPÍI't~-' ,. snldadn:'l:
I', rrpn• hPnsão;
-~·. Í'i'pedirnel'l& 3tt' ::u dia!'-.;
,, , faxina 011 serTí1:o rx: r aordin:u·io;
\", prisão ~imp!Ps af.,; :lO dias;
~'"· pr·isãn t·igornf:a 011 c•.'llulal' ('-"ditaria) atA nif,, di:~
li', descotllo da graLHiear:flo, Lntal ''l\ parciaL
i"', ha ixa f Pmp•waria dr• posto de 11m a s.~is mmws;
~~ ... •·xt•.lll~ií" do sPrvit;'' "''· .1\rn,ada a hRIIt da rli."r'.ipli11:
r·' para a~""'nclltados:
I". l'l'pr·clll·ll~:-tn;
illtprdimctlfo aJ,·, :111 dia .._:
:J''. faxina nu scryir·o •·xlra.•álill:ll·in:
•í", prisão simples :ir.,·. :;,, dias:
~, .. , pt·isão rigoros:t ou ccllu!ar (. 1 1Jlil.arta) ak """ dia,>:
ti". dn~conln da grat ifir·at;iío. t.• •t:ll n;r parcial;
.... ilnrni~~ão do r:ar·go uu emprego.
Art. 3.'?. Não St' considera pena a admo••;;La(·iio q11e '' :oup;orioJ· faça ao sulwtdinado chamando a sua ali cnlião para al:;11r11a inAgular·idade de seniço ou dbeiplina.
Ar!. 33. A reprehrnsftn consisl.irá 11a declamcão formal d•·
que '' confravenl.t'l' é rcpreheudido po·· haver commeLt.ido defr,nninada e.onlra\ ruçfío. P podnní. H'l' \o•rbal ou pnr escripto.
Pa:·agr:tpho 1111 ico. ()uando verbal de\'f'l':i ser applicada
a" official. Prn pa1·! ieular ou na presença dr, outros orfkiaes
4'r: pnsf.o egual ou ~mperior; ao sub-official, em partieulae ou
!lO!' cirrulos dr officiacs 011 sub-officiaes; ao infe-rior, em parli•·Hiar-, ou TIOS f'irculos rk nfficians, .suh-offieiaes ou inferion~<:; :i~ pr:•~·a~ f' assemelhados, mn pal'lieular on na ft-enf•• da
gi!:Jrroir·;-;o r'lll formal.nl·a; qnandn po"' e,r,·ipfo. deYeJ'á sf1r ap]llir•arl:i· do mr"nw nr"dn. caJyn ~r f,\r ''"' resr:n·;trlo, r·tmfí ..

ti• para. e<tho.'§,

''''lll"i:d 1111 ~r·rTelo.

:n.

A Jlt'IJa d•! Ílllpr!•liJIIrllln ohl·iga n r·ontravnnfor a
hor·do. qtl:ll'i•·l 1111 f'~!;dol')r·I'ÍIIll'lilo. ~•'111 pr••jni~"
,,,. •pt:J!qw:t· ;..•·ni•;n.
\ri.

l'"'"lll:llll't'.('l' :\

12!)

Al'L. :.;r;. "\ puna :r.ho, faxina <~onsiste no I:!Orviço de asseio
e limpeza do navio, di·quo, fundo dUJ>lo, tran:,;porto do cat·vãl•,
arrumação de vaioes, {)I) prt1t'erNwia os mais posado~ a bordo,
do quartel ou cstalwlccimcnl.o, o poderá ser tambmu applieat.la
corno }JrinDipal ou accossoria da. de prisão simpl.os <ia praça
do pret.; a JWna. do sorvic::o cxt.raordinario consbLirá na ·exec-ur,:ão do :;rTYiços fóra da~ horas de trabalho ou em su'bslituição
d1· otütas pra,;as.
Art. 36. A }Jena de JH'isJo simples sujoita;ni o conLt-..tvcnlttJ' a recolher-se:
o) si oHieial, suh-olflelal ou inferior: a bordo, a.o quar!BI
nn T'cci11lo do e~lalJelccimenf.o militar, l*llll tlrejuizo do servi-

ço:

b) :;i praça de pr•~t ou a!isemelbado, á prisilo fechaàlf, e111
eornmurn. e a. h11rdo quanrlo uão houver priE~ão em commum; a
rohnrta ou Jogar dt:'signado :ppln commandante, ObSílrYada:;, uo!!te
r;f!.inw casn, dgomsamonttJ. aH regras ue bygicne, o sou a
;;ua1·da do ptautiio ou scnf.inella, si nccessario; igualmente sem
pmjuizo do serviço, 5alvo os {}e. :1cntinella on .quaest1110r outro:t
d•J t•cs.ponsahilidad•~ ou confiança.
Art.• :11. A pnn:t ·de prisão rigot•oea sujeita o offícial ou
~'ltlJ-offieial a rousen·ar-H~~ 110 seu c.amal'oto, quanuo a bordo;
110 seu quarto, quaudn no quartd ou estabelê6imcnto, fooha.do

ou não. com uu sem !;Culiuulla á

\"i~:~la,

t•onformc entender a

aut l)rirlad<'.
1". o infcr·iut• l'icnrú

pre:;o nu seu camarotr., reclHH.lo,
bordo; no seu quarto, feehado, quando no quartel QU.
e,rtnbr.lecimento, com ou sem sent.inella á viEta.
2", a pt·aça de 1m~t ou assemelhado ficará isolado em cdlula nu solif.aria, Que:· a bordo quer em terra.

quanúo

H

Parngrapho unieo. No~ na\·ios, quartois, corpo~ ou estaLe~
onde não houvCT' Jogar ou roointo proprio para
cumprimento de prisão rigorosa. e bem assim quando o nu~
keinumf..o~t
tl)l~t·o do~

t·cspcellvo.s Jogares ou prisões fot• insuffidontc, o

cumprimento da ttena podnrá '"'ll' (}ffectuado em outro navio
ancorado no po1•to, de prel'eroncia pertencente á mesma divisão ou força ou noulro corpo on estabelecimento onde isso soja
rossivel, por· .~ol iei la\;fi" do t:"llllllamlante ou autoridades ca':·-

.re..;pmH.lcutc.

Art. 38..\ pena Lle d, . ,eonl.o tia sraíificacão será applicaua.
unicamente no:l c-a,~o:s:
a.) do excesso de liconca;
b) falta ao servko;
. I'!) .dctcriorat;áo ou í'alta tia effieícncia ~u material, .QOir :K.e~d 1g1Jneta;

d) damrw pr!lPO!'Jil.al on por negli·gcnci!l no mntedal;
P) <lnsidia habitual.
a~aragra.pho unico. o ([IW.JttUJn do desconto Sm"á. Pl'O'i)Ol'eional ao numero de tlias de excesso de liconoa ou falta no
:;w,'Viç.o, o á rxtonsã.n o frequencia tia dctorioraC'ãO, tlamno ou
dr•::~idi3. fiO r·.onf.ravcnl.or·.
Arf. :w. A baixn. t'~lllpnral'ia do po:-;to 011 classo (• a. refvn<)J':~dal,.'ão tia 1H'a';a ;i elas&~ imrnctlintamcnt.e inforiot· pu1· temjto delcrmiundo, ('. nunprida, o oontraventor l'ica desde lo!!:ó
im t>~l.ili') no po~to nn cla9se dn quo foi pr1va4o, indcpcudcnie
1.ht qualquer outra f'ormalhlnde.
Lt!:; dol!r.!3-Vt!. 1I

'

.\.rl. 10. A pena de ü.Idll~itll du ~··J \J~l' ua ll.tJWHla <i lJCllt
da disciplina ou de dcmissao do cargo ou muprogo, inhaLIJita "
excluído para exercer qualquer cargo, funccão ou (\II1I)rf'go nr1
servi~o da Armada.
_·,rl. li. :·!era lltlllilcfa a 1H'It;t Ll•· 1'\Tlii~ft•J dn ~-·~n ·~l' ,; ·
Armada por incapacidade moral á JJraca de preL que commot-lf.'l' quaHJULII' :tt~lu avlltaiiiE'. ou Jtl!amatJl,,~, a JUizo uo JJlÍIIÍt;ll"
•h \lariuha, e ter<l os eheit.os de exclusao a IJem da discipliTt.a.
},rt. 42-. Será egualmente excluída do serviço da Arwarts
.a hem da disciplma, toda praca cuja pennaneru:i;,. rw SP! Y ,,,.
í'f' I ornar ÍIICOIII BllleDLe, a JUÍZO

Art. 4J.

lJ CUtlllH'lll!elllO tW

CO llllrti:stJ'Il da J\lUl'IJ\I!'l,.
i•Cila lJCI:l J)l'lJllC!l'a Clllli.J

a

venção conuuetlitla 1Jelas p.-aças ue vrel após um anuo ri•
t•xeutvla.· cotupurlalut•rllu será relevailu e nau se !ará a ~ua
transeripcão uos assPnf.anwul.os, llüllâu !lll r;aku d~; p•iw·.Jdt'lw i;,
li\

HliSÃO

Art. H. O superior não deve con~ent1r que em ~ua l.i'·escuca qualquer imlrviduo, en.Warcatlo nos navw1 da Arml:lilil.,
I a! 11: lll··, uu re~~·et:: 1 vu eulitJilaiJl.lad Ll' e, e11 1 g"rül, das au,.t:<-ndade,; ::;uperwr e:;; se, a vrmwu·a au veneuuia, uao iôr atleudlilu, u prentlerá Itlilltediatamenle. a.litn Je ~e proceder com"
!'.. cir~uuu;f.aneias fjXl!!irem.
Art. 45. 'Julio u oJil[;JUI, ou peesua que gosar de grad•·açào
mtliLar, de "''nformidatle com as leil'i em vigor, seMpre qu~
lõr euuveuieuLe á onJew, á dtsctplina e á regularidade do ser\ ·~·J, puue~<.L !Jn:Jiuec t.JUCJJJ tJvet· t11enur grauua~au, ou ,-ILWl<J.
Jta tuesllla gr<Jduação, fôr mais rnodç•·r:n. firaJ!'-''' pon~n•. t'e1' •noarel por esse acto.
§ 1: A voz de pt·isão será dada:
1", á ordem do respedivo cornmamlaute, quando o P~""'·O ~·
rJUCIIl J iLet· a !JI'J~ao pertemerem ao ntesl!lo naviO;
t•, á oruem uo couunamlanlt.l da Iurca naval quandJ ambos, embora em navios diiferenles, servirem na mesma Iorco.;
-". ü

Vl'llc ,,

u'J t:u,::tJJUIIUulllC c.IU Jla\ JU J

ljUC O

!J.'l;cil)

i'

tencer, quando quem fizer a prisão não esliver embarcado; e,
1111 •:.J.,tJ
Jogar;

colllLi.lltU,

J

uJdetJJ

tla

pl:tJJCJtu

aul.untlatle

ll:tval

d':

4.", á ordem da autoridade que commandar o preso, ou fôr
eolJJ!Je• eu,e p .. , a u p. uc:e.-;~.;r, LJdcl!ldu e~ I. e nau perle;tel'l' à Ar"''lll:t.

l'IIJtbcnt, r.m c~s·J d·~ flagr-ante, no:, crJJnes
ser prPS'II]lt:Jiqut•r ofl'il'i:JI n:1 pesso:· rpw [t•ttlla
gradtlllr;ilo militar, por quem lhe seja inferior em post.o ou
anl tguidude. Neste caso, a voz de prisão será dat.la em nome
da autoridade sob cujas ordens estiver serviudo o preso.
~ :~." Quem fizer a pri~üo dará log·o pari e, pot· ·~sct·ipto e
lll'JII \·a da, a a ui OI' idade competente si e~l a não for o s•m prof'l iu ronunant.lante, e fará, toJavia, pot• inlenuct!io dP~le.
~ 4." A parte do prisão será enc:.Jminltada á anloridado 'I
cuja ordem !oi dada a voz de pri~fto, alim de que 'ella provídent~ie a respeito, :.pui·awlo o faclo paro a d!'l'ida fJUttir:ãt.• ou
ju:;l tlicat;ão, sendo a decisi!o da au:u· id:,.dc '-'''!lliniiUil'~tdo ;'
'I' H~ 11 ver dado a pari e.
\1'1.. t1ü. Qualquer eommandante de fort;a naval, ou de
1<:1 ·• Í" da :\r1natl:•. !""''' pr••ndt•r, "u !Jtallll:t' prt~JHit•J', :·t ~-u;.\
~

:2." !'odE'

inatiarlJ::tlf'Í.'-'
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t~t

propria ordem ou <.i da autoridade naval immedialauwntc !;Upcrior, segundo a gravidade ou natureza do delicio, us offieiacs e praças que servirem :sob o seu commando.
§ i . • Si, em qualquer porto, alguma pessoa, cxLraulm ao
serviço naval, proceder contra a disciplina e boa ordem do
navio, o commandante poderá nxpulsal-a immediatamente do
borrJo.
Nos portos da Republica, poderá ainda prender o infra·~tor, e remettel-o á autoridade competente com a parto cirr:.umstanciada do facto c rói de testemunhas, para proceder
na fórma da lei.
§ 2." Si, a Lordo, alguem extranho ao serv1ço da Marinha
de Guerra commcLter crime, ser<i preso, e, com a nccessaria
parte circumstanciada e rói de testemunhas, enviado, na primr>ira oecasiiio, á aul.oridade competente para o processar.
-\rL. 47. ,\ prisão peeventiva não terá o caracter de simi:ks Hcn1 de l'i3ol'O:'G e ;oerá effectuada do modo que a autot·idadf' ôeterminar, sem, por,~m. vexame nem rigor de,snec.css:lrio.
Art.. 48. A priuão será tornada effectiva pela captura o
encerramento do contraventor no local respectivo, podendo &
autoridade empregat' a força para effectual-a no caso de reEJislencia.
Paragt·apho unico. No caso de ~mpossibilidade ou inconVf1niencia do emprego da forca, para effectividade da prisão,
a autoridade fará testemunhar por duas pessoas, pelo menos,
a resistencia opposLa á prisão, procedendo-se em seguida como
o di::~po~:~to no Codigo Penal da Armada e Codigo de Organização Judiciaria e Processo Militar.
Art. 49. Qualquer pre;,o será. solto só mente por determinação da autotidade a cuja ordem se tiver feito a prisão ou
de autoridade superior, salvo o caso de forca maior, em que
poderá ser pelo official de serviço ou pelo mais a11tigo que
estiver presente.
OA r·o:-.JPETENC:tA DAS AU'I'ORIDADES

Art. 50. Teem competencia par& infligir penas dieeiplinares:
f•. o ministro da Marinha, aos militares da Armada em
geral;
2•, o chefe do Estado-Maior da Armada, aos seus jurisdiccionados;
3•, os inspectores, aos seus subordinados;
4", os commandantes de forca naval, navios, corpos, chefes ou directores de tcparl.içõcs e estabelecimentos navaes,
aos seus subordinados.
.
§ 1. • A pena de exclusão do serviç.o da Armada a bem da
disciplina, bem como a de eliminação do quadro ou emprego,
só poderá ser imposta pel0 ministro da Marinha, a seu crit.erin. conforrne o disTJoslfl nos arts. 41 e 4·2, e pelo chefe
do Estado-Maior da Armada, commandantes do Corpo de Marinheiros Nacionaes e do Batalhão Naval, mediante proposta
do conselho de disciplina.
§ 2. • E' dispensada a decisão do conselho de disciplin&
para a baix3 do scr\'iço milita". quando a praça de pret houvel· sido puniria por Ires contravenções, com prisão rigorosa
dn oito dias cada umn, no espaço de um anno, ou por seis conlral'enções, com prisão rigorosa de menos de oito dias.
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~ :~" . .\: l'limiuaeão do quauro ou Pll1JH't•go pútlt! Umrllem
inrJHIRfa pela mlforirlarlr romprfcHI.o JJHI'a a Homra~:ão nu

~r·r·

at.Jttri.~são.

!i 1." o individuo qrw sof"fr'~'l' a pt•tm dP nxclus.ão, qnan 1 ~'l
t•m pail. ,.~fTangcir-o, scr:"i immclfialunwnlt• n•valnado, t.IC\ rdanH·nLP c~coltado •
.\1"1. l"ll. "\ aulorirlarln intmNiiaf~nH.'llfP supcr-iol' pótlc
tonta,. l'nnht•r.inwnl 11 da ennl ravr•Ju:ão. I' fixar a JWna fllll' .iu1~·at· filais adr•quatb, ott ~i r•,;fa já liY~"l' sidrl irli!JOSfa pelo inf1·ri11!', dt~ f:v:r-1-a ann11!l:n·. I'PSHat'. diruinnir· un augnwnfar.
l'aragraplro lJ n ien. Em qnalqn~"'t' desses r·asos, a or-dnttl
pa1·a all,.r:11· a pena il])·pnsta . dnn• ;<l't' •!mia l'l'st•r·ya~anH'!th·.
tlr ,,,nrlu a r···~ahat· o Jll'l'~i.lf.:!O da aufnr·tdnde qqc a [1\"I'.J" ~~~~Jtll"''·'·
J•:t o:n:-;:<r:l.JW Dt; llJC'I.Jf'LI:"\.\

\rf. [L?. () l:tJll~I'J!in 1]1• tfi~eipJiJIH ti tlc,;f Íllatlll a ;nrria lllap[idiio profi:<~ionul. a nJ;i t•ondttl'la r~ dn~idia habilt;:tl !111.~ ini"PJ"irtrf'~, ela,; pr·aças tlt• Jll"l'l e a~sr~mdltaLlnl'l, J1fOprL'f ',,, para ~rr·cm p1111 idos I'Oill a JW!Ja dr. rxcln~ão dn ~r't'vi(;-o
t!a .\r-tp:lfl:t a lW!JI da rlisc·iplina "" tf,• Plirllinadio rl11 quarlt·n

fli:ll'

nn

~'lll))J"P::;n.

J\rl. ;,:;. 0 t:llll:'it'l!JII :<t'I"Ú l"fllll!)OSIO r!11 immrrii:J[IJ 1111
:\tll•wirlatlr• o:ntTI'~Pllllrknk P dou:< offil'inrs. r funccionar:'i no
nn' itJ. t'Pf"JlO, qlla.rtd, r•slabckeitm•nfo nu rrpnrti('ü-n. onde se
arktJ· ~•:rTinclo o deliwJurnte. ~l'r\"illdll de• esrrh·fio u ufridal
.ll':t i~ moderno.
·l'ar~t~l'lllJitO

IIIIÍI'Il. i'i'iio podl'l'Ú fazeJ' pai'[t• du I'O!lSl'lllfl
n ol"f"i,·ial quo ltonyo•r rlado a. pariP rnnfrn o rlf'linqnrntr.
\1·1. ;)\ . . \ coll\"IH:ao:ão tio eons,.llto st·t·:·t fpjfa. prll" ·flf'rlr•p1
r•·r'!'ipla. do r"lllilllJa!ldanlr do navio ''" :nrf.orirlark eoJ'J'I'<'pnnrlr·nl,·. r·. Rl'rà pr·rrrctirln ri~ nm::t parir~ nu qnPixa rln rtwatTI'--

'~'"'" d11 dP:-;[al'alllenlo uu do

]JI'~-"Pal, onvidn pt·,~drtrnrn!c

f"lrt'/"1' da dh·i~ãn rtnando lrull\"t'l'.

n

:H:ompanlwtla da dtpia tlt•
as.opnfamrnlo~ r!o f·onlravonlnr- e dr qnai'S!Jitl'r' ou[t't'" ""el:rJ ;•t·irrtt'tllll.< ""
infr··rntar:õt•.<, II'Jldt•nil'< :i o•ltlt'ili;ll"iio r],, a<Slltllplo.
·
·
.\ri.. G:i. () JH'ocr•s:-o ~•·t·ú Slllltlllnrio r' ''-'l'riplo. r•nt quo~
~:r• Pn\·ir;ltJ duas IJIJ mai,.; fl'~f.cmunhas. rcsmnirlamrnt.f'. inelll~i\f• :ts do~ drfcsa, si l'l''!llf'!'irlét"· e n lll'lilliJIII'tlll~ a lJUI'III
~~·
i'T;Í

lrJt!O o

!'

pt·or:l's~n.

J>aragraplro

llllirn. S1•r:·t JlPI'I!lifl.ido :lfl fl,:JiHIJilf'Hfn intlio·ar lll1t ol"fieial para arotnpanltat· o pl'OI:e~so, comn sr.'Jl arl' ~·;;:t~ln, n qual as~i:;nnr;'i pr•r .nll imo, porlrnrif) formnl:H· voto
t·•tt >1·p:trad11 fll! t.,,,.,.:Tr·r· p:!r·:t u J:tini,:fl"ll d;1 .\Lt~inlt:l tia dr',. i ·''ã 11 tio '·-rmHe llw.
Art.. fíG. l'roferü.la '' dt·r·i,;:'ifl ,. ;t<<ignarl;J !Hll' lodo'~ p;;
rnrmhroii, ~er(t remettido " pnwt•s;,rl pt'lo prP<idcnf<:. r• '!JI'itiS

lt·amilf!s legars. ;i :mfnr·itladi· l'lllTiflPI,I'lllt' p::Jt'rt. nrrli'JHII' :•
f'\I'I'IH:iio da r!t:I'Í·'i"i" d11 t"rtlls<•llr''· :\11 ·I'~Jso tlt·. Sl'l' .iul~ada Íll!1""' ""''dl'ltf.t: a :tt"I"IIS;ll;iin. n prnrcsso ~I' r :i nrrl• h· afio.
i':tra.:~r·:rplll' 1111it:-t~ . . \ ;lltlorirl;••lr 4111" li\·l'r dt• orrlf'll:lr" a
f'Xt.'t'trr;.ã" da Jtl'llôl. '""'l'l"(t nüo ·"'~ ennfll!'Htar· ('fllll a. drrhií11 •lo
r:~•nsf'lhrt, II'WIIdtJ l'tiiP rl1:eirlir· pela prorrdenri;• tlrt artl.t~a~:~···

" JH'csr•

t·a~o

Jllanrlar(t :u-e!Jh·ar o procrsso.

A.CTOS DO PODER EXECUTIVO

133

!lO!'! RECURSOS

Art. tli. Aqucllc n quem fôr imposta pena disciplinar,
pode.rá, vorhnlmcnfo ou por oscripto, por via hinrarchica. o
•~tn trrmos respeitoso;;, rc.prn~rntnr :\ nnlorida.dn superior a
qne impuzrr a pena, rr.salvadn a rsta o direito de e;r-of{icio
:tsf'T'iguat• do facto r procedc1· como julgar ronw•nientn mn
J'nrP das <li;;po;;içõr.;; d1.·~te regulamento.
AI'!.. !)8. Todos os n~cursos Rcrão prévia e immediatatw·nln informados pela autoridade quo impuzer a pena, a
qual pnd••r:í rPronsidemr o Rcu acto :í vista elas razões cxJlll~las.

At'f.. 50. O rerurso não sw'lpcndc a execução •la pena.
:\rL 60. A autoridade u <ttH'm fôr dirigido o recurso de-

vrrá conhccrt· do nwsmo sem demora, procer~enclo ou mandando procmlrt' ús :n·rriguaçúr~s necessarias para I'Psolver
1'111110 fOr dr~ jusl.i~:a.
Paragraplw Jmico. No easo de flelcgar,ão Rrr:í nomeado
t:m ol'ficial dr patrntn superior ou igual, 1lc maior antiguidade, já tla :nt fol'ítlade quP l.ivrr imposto n pena.
Art.. li!. Si o recurso ftlr julgado procedenlr, no todo, a.
puni~.:ão srr·á annullada e canccllado tudo quanto ::i mesma se
J·t~frl'il'; si proeedente em parte, será modificada a pena; si o
l'PI'lli':Jn ,;e l'Pferir aos termos em que foi feita a punição e paJ c1·•·t· á autoridadr' que cllcs devem ser modificados. ordonarâ
Qll'~ isso gr, fnca, iJHlirando quacs os termos quo devcni ser
~'lllprrgador-;.

lll8POSIÇÕF.S GEMES

c\rl.

G::. o

F!Uperior prrso, durante o trmpo da priflãO ()

ni'in C~>lando em sprviço, perdP ~ autoridade F~ollro o inferior

;:;u!Jordinadn para ordenar serviço~, sem prPjuizo porém
pn~cedencias, honras e prerogaLivas a que tiYer rl ireito
JH'in seu posl o ou graduaeão.
,\rt.. 63. Ao;;; guardas-maeinha c aspirante;; c aos aprendizl:'l marinlwiros serão applicadas, quando na Escola Naval
on nas EsciJlas de Aprendizes ou de Grumet.cs, as penas estalwit'r idas nos respectivos regulamentos, e quando embarca<los, as fixadas Ilf'sle rrgnlruw~nlo, pant os officiars c praças,
l'I'''P<'etivamf'nte.
1\rf. GL .1\s rlisposicúes flcRic regulanuml.o applicam-se
n,,' ofliciaP:4 t• praças do J<:x.-.1·cifo ou das milicia,; cstrulnac-;
1111 t•esrrvisfas, quando Rrrvirrm em navios da Armada ou em
e•laheleeimrntos navnf's ou nrlles permanr~ercm y1or qualquer' causa.
Art. 65. Os passa~eÍI'OS que commcft.crcm alguma infrar<:ii" da disciplina. ;.;ct'ão ynmidos pelo commandanlr, do mo~1110 morln qnP oc:; offieiacs ou pracas a que rllr>s forem asscm,·lltadm:.
'
:\r'!. fiG. (H oí'firiaes cornmandanlrs de r!esfacamPnlos iso-·
l:Hin-- ficaril•l invesl idos rla .inrisdicção que este r('gulamenlo
~1!1ribue aos commandanl.c;, de nnvio.
011

fla"
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Art.. 67. A autoridade que impuzer a pena pode1·á mandai-a sustar ou cancellar depois que o contraventor iniciou
u seu cumprimento. si tiver razões para fazel-o.
Art. 68. O delinquente que fôr punido com a pena de prieão disciplinar será recolhido a Jogar diffrrente dos destinados ao1; que estiverem cumprindo sentença judicial.
Art. 69. Os medicos do navio. qnart.e! on PS!ahPlrciml"ntr.
~:~ob pena de r~>sponsahilir!arie. visifarfío
diariamente as pri!'ÕP~ nu Jogarf'~ pflra isso r!Psfinar!ns. nfim rir proporrm, por
escripfo. em liYro proprio, aos re~pert.ivos rommonr!nn!~s. ou
au1orir!adr>!'1 corrrsnonr!rm1M. f!A mr>dirlafl rme iul!rarcm ind!~.
pr>n~aveH; á ~nnrle ·rios nreso11 e hy~iPne nas prisões.
ParaP,Tapho unico. Não havendo medico a bordo, competirá e~ta :Jt1rihni~5'l ao nnc::~rrr~ar!o rln rlr~lnr:1men~n n:o anf,,_
rirtnr!P rrminlrnte.
Arf. 70. O Onverno def.erminará as rtimensõPs das cellula~ 0n pri~õr~ rmlitarla~. quer a horr1o. qur>r em terra. " t>s-'nh,.ll'rr>r:'í ~~~ r•onnir:iir~ rlr> hvrrir>nr> :1 sr>r·r>m nh<:rrvnrlnfl, rlr :.··.
f'''rdn rnm o parPrr>r da In~necforin rle ~anrle Naval.
Ar!. 71. No r;• rtin. nfil de rarla nH~z ~Pr1io lido~ (t guarnlrfin. o« ar'ir.os rtrsfe reP.:ulrlmenlo our rtefinem a~ ronfr:t-·
Yf'T!('I'iP>J r!i~rinJinnrP!'l e e~fn.hrlf'!'f'ffi n~ rl'r'lflf'Cf.iVa~ fli'09S.
Art. 7?. Nn~ rr~~o~ r>m lll1P o~ rlP!inll"f'nfP~ fnrpm rwnm'~""lirln~ d!' e:TcHaçno violenta, qne po~~a prelurlirar a segurnncn rlo<' mn·iM nn pl'f:!'lo~~. rodpr•fín ~Pr imm,diatamPnfr> r:>rr,lldrlnq n crllnlrl~ fr>rh:>rln~. rmnnrnlo durar r~~P e!"fnrl0 dp
P~l'ifaç!io.
·
·
Pnrngr::~pho unlco. Para r!'primlr ou impertir qnalquer
f':"frr·~~o 011 Arfr) r!P vio!Pnf'in nnr nnrfP rlo rlf'ljTl(l!Jf'flfP. r nermilfirlo o ll!'lO rlo n!!!rma!'l ou o rmprego da forca nrleqnarta.
,\ rf. 7~. N1in !'lf'r:\. f'ompnfnrln para n cumnrirnr>nlo rln
f)PJ•~• h f.empo q1w o conlrnvonf.nr P~!ivr•r haixnrlo no ho~nif:Jl
n1 1 r•n f~>rrnnria.
>\rf. 71!. A .fnri~rlicr:fin rlifminlinnr. rrnnnrlo rrron~>~mf'ntr
P~:Prr>.irb. nfío imnPrlr> nPm rrslring-,.. f' nr,.1'ío iurlicial militar.
Jlrl. 7~. Ficam exf in,fn~ a C:nmn:ml1ia Cnrreccionnl e o
f:ndirm !)ifwinlinar pnra a A rmnrla n rrue ~f' r,..fore o rff'cref.o
n. :.11(1. rlf.' ?i rlr> iunho r!e H!9·Q. hl'm Pnrno f orla!'! !l'l ril~no<~i
•:i'í"· Pm Pnntrnri0. n p~le rr'~Uirlmr>n!n.
Rio ri e ,TAneiro, 16 de fevereiro de 19?3. -

Alexandrino

r'fTri'l de Alencm".

DECRETO N. t 5 962 -- DF. 1 () DI': FF:VI':RP:If\0 DE 1!123

A 11prona, com

cara~ ter

pronisnrln, n requTamenfo para os e.''Cer-

cif'ios " o r>om/J(lfe r/n.~ unirladf's .)'? N!l'n>., Te1:es d,. r>s.wltn
,. instl·ur>crk.~ r>omplcmenfares

O Presirlenle da firpublirn dn~ Eof;1dos Un!rioe do Bra~il,
ll'':Jndo dn nftribu ição que lhe confere o ar!. 43, n. f, da Con•' ifniçlin, resoh·e ~pprovar o regulamr>nto p~ra n~ ex",rcicio~
" r·nrnbnle d~?1! >midades de carro!" lc\·cs fln n~salto " inAtru-
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rçoões complementares, que c.om este baixam, com caracter
proviSOI'ÍO, assignados pelo general de divisão Fernando se.
tcmbrino de CarYalho, minisfro de E~tado da Guerra.
Rio de Janeiro, ·i6 de fevereiro de 1923, 102" da Inde.
p;:•ndencía e 35• da Republica.
AnTHUR DA StLVA RBRNARDBS.

Fernando Setembrinc de Carvalho

DECRETO N ' l;; ' 9G 3 -

DE

f 6 DE FIWF.R E IRO DE 1923

Abri? ao llfini.~tPrin dn Guerra n credito npPcinl de 7:000$, para
pagamento a seis saraenfo.~ e um cabo de esquadra
O PrPsidrniP rln T!epnhlira do!'l Eofarloo Tinidos d0 Brasil,
mmndo da autorização rons!anle do de?rdo leg-islativo n 4.666,
rl) 29 de .ianrir·o fíndn. rr>onl\'P ahrir Ro Miniotrrio rla Guerr·a
o rrr>dito e,;pPrlal rlP 7 :nOo$. rara pagamento. dP Hrcl'lrdo rom o
c!i<oprdo no nrt 10 <in lri n. 2 fífí6. rlr 2ô dr> oPfrmhr>l de
1Pi't. no 8arz~'nln ni,,d~ntr Rnlnnrln .Tnlio Dnc'n" an 1" «ar·
!!•'nfo i\lfrrrln C:orr/la fli::~s. :10o ?"" ~rlrgPnfoo Arthnr FrrrPira
Corlho e Antonio Josr de Snnza Lobo, ao amanuense de 2•
cla~~e Nirn1:1o .Tulir>no. ao cnhn rfe e~qnarfra Manoel Gomes
ForrPira e no P'<-1" <:nr!!'rnln Franri~co Rarnab~ de Brito, do
rm~nt.itativn rir i :000$, drYirln a cada um.
Rio M .Tnn,irn. 1ô rlr fr>vereiro de 1923, 102• da ln1errnrlcncia e 35• da Rrpuhl ica.
An-rmrn DA !=\tLVA BERNARDEFI.
F'emmuln St?tPmbrinn de Can•alho.

DECRETO N. l!'d)()\

-DE

16 DE FF.VP:RE!RO DE 1923

Crllrr vm cnn.~uTnrln hnnnrarin em Sttdney, na AttstraUa

O Presidrrife tia Repnhlira dM Estartos Unidos do Bra11il,
ll<1THin riR nn!nriz,r:iio rnnr,f'dirla p!>ln ~ n rio art. 4" do decreto
n. I~ OfíB, dP li rfro rPvrrriro de 1!120. derreta:
Artigo unieo. Fira rrrado 11m con~nlado honorario em
S:;·rlnf'y, na i\nstralia. r·evog-arlas as disposições em contrario.
Rio rle .Tanriro. !lj de frvereiro de t 923, 102° da Indepen6·r11'ia P 3fí" da Repuhlica.
AR'I'HUR DA SILVA BERNARDES.

Joté Felix Alt•e" Pacheco.

t:m

AOTnB nn POnr.n r:srcuTITn
IH;CHRTO N . 15. Uü1:i -

Vt•t:l(lra crrri1U'n, n

DE

17

fll·~ P!m~nmnn n~ I D:!3

cruto. patente di! 'invcnçiio n.

~~. G;'i1, d~ 2~

de fr?Jereil'O rfe ·1917

O flr~~idf•nfn ri:! fii'"Hlhlira rll)~ F~l:tfio~ Unlrlo~ IJ•) Dr:tgil
(}11rretn:

·

Artigo unioo. E' dPelar:ula Ntdnra, {lfO eonformrdado d·J
QU<' di••põe o nr·t. :i, § :'. 0 , n. 1 da !Pi n. ~1.1 t~l, 4111 U do ou~
lulll'o rir~ 1R8~. combino.rlu r·om n ar·t. !lU, t• fHli'IP do dPrrrfo
11. fl. R!' O, d~> :lO di• drozPmhro d•) tnf'~TnQ anno n. ear·t:a pal11nl13
n. ~P.r,:JI, di' ':!':! di' l'r>vr.1·rim dn 1917, ('flWPdirla a Haul \'i,·olau Toll'ntino, p:mt a im·nnção dP <'uma. raixa ou der.o~il •·
para a:.;na potavr~J. df.'IWlminnrla C::ü:o.::a. H~·gieniea:t>, vi.~!•.•
r1fío ter o rflncrs~ioHario pago a r,• nnnnirlarfo Ji~SJlllefi•·a rl·'H1m drJ p!·azo Jegnl.
Hio 1.le .lnneiro, 17 rle frYI'rl'i:·n dn 192:1, 1()·?" rln {nr\AfWrJ•
t.h·nr ia r> :.1:-.· rb r.~·publ ir.n.
ARTHfJn D.\ SILVA nr.n:-.MlDEil.

.:'tliouel Calmon tftJ l'in " Al ''J.eiâ!l.

DBCRETO :-;, I~Ulfm ~ oc 17 nn T'r:rrnr.m.n nn 1~2:1
f'oilt·r·rf,• ,; Snr'irdrrde A non !Jmn "Cm•f Ul!l.c I' Sm·r1ururh1. To IIIJ•I·
1•5'', au.:orizw·lío )mrrr. j'uncciooo,·

O J'J'rA~idl'nl.n da. lt!•pnhlira dos Esfado.s tinido.~ rlo Brasil,
:liii'Pdf'rHio ao qne rnqllf'I'eu Paulo \Y.nltnt•, na qualidade rlt~
lllf'iHporadffl' rla f.:rwiror!nrltl :\nonynm "Cnrflllll« ü Xarqnrmln
T:itd·nfi\"', df'Cf'd:l:
~\digo nniro. E' ronrrdid:t 6 Sol'ier.lade ,\nnnymn 'ÜH'tu ..
nt•' l' x~li'<Jl!(Wia Tnubnlr", ('(l!ll sildu rJf''l!U. rid:Hio do Rio di'
.lmw;ro, nntnrizat;::io para funccinn:n·, coru os r3t:1tnt(•'l q'lf'
npJ·p,rn!on t' fir:ún appi'nYadDs, nhl'igadu, pon'm, n ml'smn "'"{'Ü•dndr· a <'Umprir n~ fOI'll13lidadi'S Ltlteri'III'.'I ••xigirlrn Dl'l!l lP~·.H;jção <'In vigol'.
Hio ri~ JnMiro, 17 rl~ foVC\I'Oil'o f! r· 19'23, 10:~" rh Jn<leprn-

c!encia

i' 35Q

da llcpublicn.
An'I'IIUR DA AILVA TIEil:'iAnDF.B,

;Viqucl Calmon du Pin

DECRRTO N. 10.901 ,_•. uF. -17 nn

~

Almt>idn.

f.'RVEnF.IM DE

10;21

('l,iH:edl:' tf sociNladc f'IM!i/I'TIW S11011Wn
l'oltamm·entakahwn
Kall]l'llll
y. (llll(lrj~(I~?IÍO ?Jnra ('P!IIÍil'lll/' (I /11ill'f'inl1/1f' illf

n.

Rt'Jmblieu

O Pre.~irlculP da flepulllicn r!";; E;;t adr•., Trnid""l <lo Hr·nsil,
nl.lrmdendo ao qu!' requl:'rru n soril'f:larle am.llyma Sumncn
i alt:uJJt.'l'C:nlak::tii"~Il J\:IUpp:l 0/Y, auturlznda :l f:;nrci<•P'!l' r.:~

,\CTO~
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Jlf1publica, pelo decreto n. H.098, do 15 fie mareo rln 192t\ ::'
rltwidnment.o representada, decreta:
Artigo unioo. E' eoncedida autorizaoão :í. Roriedado a!lnllyrna Suomrn Vnlttlmercnf.:!.kainen Knt1;1pa 0/Y p:~ra eontiJIU3T a fnnrci0nar na Ucpublica, com aR alterações feitas noi'
f'fllls est.at.ulos, (lm virludo das resolucões adoptadas nas a!-1~;pmbléas (l'Prur~ cxT rarJrrlinnl'in<> 1los respectivos
nccionislas,
r·t•alizar{as n ·W dt• l'rvnreirn l' 29 de abril fiP 1022, l'icnnclo ~<~.
~;il•rdida ,.:oc.ietlarht ubrigarla a olmervnr as mrsmas
rlnusulas
que aromp:mham o drcret.o 11. 1 '•. 098, dn 15 de mar·oo Jc 1920,
I' a l'.umprir a~ fnr·malid:trl•'s ult~l'iores cxi;ddns pelll lcgisln'.:ilo rm vigor.
Rio rio .TanciJ•o, 17 rlc fevereiro de 1923. 10~· rln Inrleponr!Pnr ia f' :.J::i" da TicpUb}ÍCU,
ARTIIUR O.'\ SILVA BERNARDES,

Miguel Calmon d!! T'in c Almnidn.

DF.GRF~:l'O

N. I ;,, .IJMl -

A ilre no 1ll ini.9fnio

t:,,

f! E

20 mi PEYEI\F.TRO

DR

HJ23

Po:endo o cred'ito rir CO:OOO$, sup-

plemcnlar á rerba 22• do orçamento do mesmo ministm·ia
1wm o r·~·eJ•r•irio '·"' J!)22.

O Prosidcnl(• úa Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil,

ll'andn da auf.orizariío eont.ida nn n. 1 do art.. 123, da lei nullli'I'O 4. 555, d~ 10 d') agosto de 1922, c tendo ouvido o Tri1•tmal de Conla5, na fórma do art. 32, n. IX, do Regulamento
Joaixado com o .tlc-crr:o n. 15.770, d1~ 1 de novembro do re!t•J·ido anno:
IlrsolYP nhrir ao l\lini~lrrio fla Fazenda o crrdilo do rMs
CiO :OOOil!, FHI!lplcmrnlar :\ VC'rha 22·• «Ajudas de ·eustot, do ort::unenlo do mesmo ministerio ]lara o exercício do 1922.
Ilio de .Taneiro, 20 do 1'1'\'Pr·riro rle 102::, 102• da IndcpendPll''ia e :i:J" da !lnpublirn.
.
Am•uun DA SILVA llER..\>;AILDE!i,

R. A. Sampaio Vidar.

DF.CflF.'f()

~. 1 ri. %9

-

nf;

'20

nr; FP.\"flfiF.lllD nB

102:1

:utno o orçamento c jn·m·oua o pmzo roneedido pa1•a a e:rrf'U('i'í~J das o1wn.s dr melhoramento na cstar;õo
(}lycerio,
da Estl'llda rle Ferro Sul dr Penwrllbllco, a earyo rlc 7'hf!
(;l'l•at 1\'1'.~/ern o( Hrt:t:if. Railwa·u Companu. Lim.ited ás
liltOPs .1·c n•f'•'''''
o fkl'rc!o n. NUUH
,/1' 28 dc iulh,: (/''

1!1:!:1

!.o

'

.

o Prrsido'll[P da fippnh!ir:t dns J.;<;farlns Unidos rln nra;•il.
I [P!liÍf'lldn 'tO <)UP fP!JIH'l'Pll :l ThP Grrnt \Ve~trl'tl
Ilr·azil

nr

llailwny _Compnny. Limil rrl, arremlataria da E~t;rada di! F'el'J·o Sul llf.' P\'rnnmburu, <':r-ri do decreto n. H.!'l26, dP ,:?~1 ~a
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;

l

agl)sto de t920, e de aeoOrdo com o parecer da Inspectoria.
Federal das Estradas, decreta:
·
Artigo ·uni co. Fica elevado a. 44: 5Ue343 (·quarenta e
q1latro contos quinhentos e quarenta e quatro mil tresentos e
quarenta e trea réis) o orçamentG t<Jtal para a execuoAo das
obras de meDberamento na estaçllo de Glycerlo; da E~trada de
Ferro SUl dP. Pernambuco, approvadas pelo decreto n. 15.584,
de 28 de julho de t922, e prorogado até <l dia f de junho do
oorrent.e; anno o prazo para a conclusllo de todas as obras approvadas pelo citado rlecreto n. t5. 584.
·
Rio «M Janeir<J, 20 de fevereiro de t923, to2• da tnde;..
pendencta e 35• da Republica.

•

ARTHUR DA SILVA BBRNARDB9.

Franci1co Sd.

DECRETO N. 15.970-

DE

21

DE FF.VEREIRO DE

1923

Abre ao Minf.~terio da ltt.~firfl e Neqnrin,, lnteriore1 o crPdito
ea:traordlnario de 600 :000$. in.dispen.~twet para habilita,.
o GovPmo a adontnr as medidas ner.euarias para combat& · 4 febre amart>lla, aue irrompe1t nos Estado1 da Bah.ia
~ CMrd, e outra.~ epidemias Qtte reinam em· out7'o.~ Estadoi, com mt>nor intensidade
O Pre~idente dR RP.nnhlica dos E!1farios Unidos rio RrMil.
tendo ouvido o Tribunal de Contas por aviso n. f 36. de 27
<:!e .fnneiro findo. nos tPrmos do n. 4 i!o nara!!'T'apho 2° do a:-til!'n 30 rio l'f>R'tlhtmPnfo apnmvado pPlo rl~>rrPto n. t 5. 770. d~
f de novembr-o de f P22. re~olve. de conformii!ade com a parte
final do narn!rfllpho .f o rlo a ~t. 1° da !Pi n. !'i89. rio 9 i! e SPfPmbro de 1850. abrir ao Minisferio ila JnqfJca e Nel!'ocios Inferiorpq o credito Pxfraordinnrio de 600. :'n·nn~. indisnP"mmvel para
habflltar o Governo a arlopt.ar as medidas necessarla~ para
eombatero a febre amarella. que irrompPu nos Estado~ da
Bahia e Ceará. e ontras P.nlriemias que reinam em outros EstadoR, com menor intensidade.
Rio dP Janeiro. 21 de fevereiro de f923, 102" da Independencia e 35• da Repu.bllea.

1

ARTHUR DA SILVA BERNARDII:B.

...

Jollo Lu-iz Alves.

DECRBTO N. f 5. 971 -

DE

27

D'R FEVEREIRO DE

1923

App7'ova o. n7'çamento, na imTJnrtnncla de RR!.!1!(J (nitocentns
e 1es1tenta e dmLI mil nm'l'renffM e 'IJinfp J frnn.rns bel(Jal,
J')a7'a a ar.quhiriJo. 11ela ComPanhin GPrn.l dP Melhoramento' no Maranh6.o, de seis carro1 para paiSageiros
O PreAfrlenfe da Rermblfca doR E~tado~ Unlilos do Bra~n.
attendendo em parte, tt>ndo em vista as informações prestada!!
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pela Tnspcctoria Federal das Estradas, ao que requereu a
Companhia Geral de Melhoramentos no MaranhãJ, contractante da execução do con.inncto de obras e installacões ferroviarias a que se refere o decreto n. U. 823, de 24 de maio
dP 1921, decreta:
Art. 1•. Fi.ca approvadn o orcamento, na importancla de
862.920 (oitocentos e scs~enfa e dõus mil novecentos e vinte)
francos belga~. o qm1I com e~te baixa. rubricacl0 pelo director
geral de Expediente da Sccrrtaria de Estado da Viação e Obras
Publica~ e foi organizado na In~pectoria Federal das Estradas, em substituiçiio ao apresentado pela Companhia Geral
de Melhoramentos no Maranhão, para a acquisição, pela referida companhia e fornecimento á Estrada de Ferro de S. Luiz
a There~ina. de nccôrdo com aquelle contracfo, de 6 (seis)
C:JJTOS para passageiros. sendo tres de 1" classe e tres dê
?fl r.!asse.
Ari . ~o. A drspe":t respectiva, até ao maximo do rm,Jant"nl o ol'a npprovado, e'l!Ter·á por conta do deposito de t'éi,7 :191 :000$ em npollef'.~. n oue faz referencia a. clausula xrx
fln sobreriito contracfo.
Hio de Janeiro. 27 rle fevereiro de 1923. 102" da lnd~>
P•'ndeneia e 35• d~ Hepuhlica.
A.RTHUR DA SILVA BERNARDB:S.

Francisco Sd.

DRf:R P.TO '\'. 1!). !)7'? .~lln·r

DF.

27

DF FEVEREIRO DE f 923

ao .'\fi?1istm·in !Jn Pazrnda o c!·edito especial de réi&
1. fHIO:Onn.~. para ocem I'CI' ds despesas com a cttnhagem de
moedn<: rir cnln·e P alumínio

O PT·eoidr>nte da nepnblica dos Estados Unidos do Brasil,
mrtndo da anforiza<:iin coHtida no paragrapho unico do artigo
131, dr>. lei rt. ·i. 53~. de 6 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na f6rma do disposto no n. IV. do § 2• do
art. n. 30 dn rPglllamenfo baixado com o decreto n. 15.770.
de 1 de novrmhro d11 1922:
Resnlvr ahrir ao Ministerio da Fazenda o 'credito especial de oi. 50(} :000$, pnra ocrnrrer ao pagamento da~ despesas
rom a cnnhng-em da~ moedns rle cobre e alumínio, creadas pela
lri n. 4.55fi, de 10 de agosto de 1922.
Rio riP .TrtnPiro, 27 rle fevereiro de 1923, 102• da Indepenrlench r ::!5• ria Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEB.

R. A. Sampaio Vidal.

AGTO!': 00 POOI:n F.XF:C:T:TTYO

OBCJlETO N. Hi. 97:1 ~I

DE

27

OE fEVF-nmno DE

1!'l~:l

uiMi:a o mini8l;·o da Fn:enda a cmiltir apoliccs da div'id"'
pnblir:a até ri impMtrmcia de 6. 700:000$, rt11ra attender rí.
dcspcxns com. 11 Nmstrurr;:fío rio Hlllll!l rfr l'm'a;lflJH11ll?mn ,.

lillh(l. do ·rio rfo l'ci.cc
O Pr•t•sirlt>llfl' da ll••puhliNt !loé! Estndn~ C nitlos do llt·a~;il,
pan1 P'i.rrur:.ão do d••rrdo 11. Hí. ii!l!í, dn 21 dn srff'IIIIJt·n do\
1\1:!!.'. r·f'~ol\·p nliiOJ'Íí':UJ" o ministro da Fazrndn a pmitlir· npnlit••·s da di\ ida. puhlif'a. rio Yalor dP 1 :000~ eada uma, jiJJ'I'~
dP ;; ',;, ao annn, afú á impo['fnncia dn li.700 :OOOS, para or.·~ U!T~"" :ís df'SJW";n rom a eonstrnrÇ'ão do ramal •Ir Paran:lparu·rna I' li11h:1 dn ri11 do l'l'ixt• . .iá f'lll r•xPeuc:iin no f'XI'I'I'ÍI'io
:1 11 I•· r· i o r.
llin dP .J:mriJ'O, 27 1l!' l'nYI'I'Pir·o dP IU:.>:l. Hl:.'" da lmlr:pr•n·
d•·lll'ia " ::'i" tia Jtppuhlira.
\ n'I'Jwn P' ~II.\'A Dr.nNAnTH!S.
11. A. Sam}Jtlio \'·idnl.

DP.CRETO :.; . 1r,,974

~·

nr:

~~ DF

rr.n:Rr:rr.n nr 19;:>:1

ll•n· nn Jlini.çfrr·io da Fazenda n acdito i;.l' 2 ..'n6:Ri!iS, ~ltjJ
p[!·mrntn.J• â W'l'hn -1", do al'f. -1::!'!. rio fl'i 11. Ui;I;J, i/,· 111 i/,•
11~/0Sfli t/1• 1!12;'!

O I'I'rsidenle da HPpublíca dos Estados IJni<.lo.~ do HJ•asil.
da auloJ•izacão eontida no 11. -!. do nrt. u•:J. du IPi
11. 1 .r,[)5, de fO de agosto flr '1922, P fPndo onvirln u TI·ihllnnl
do• Contas, na f6rma fio di~posfn no n. JY, ~ 2" do al'f. :w
do r·rg-nlarnnnlo haixarlo com o !IPcnd.o 11. H•. 770, df' 1 de
11'>\f'fllh!'o do ''''!'Peido nnno. r·csolvn alll'ir ::tn
ntinisterio da
F:m•rHia n rrf'dilo dr :! .·:11-Hi :B75~. surr!Pnwnfnr á verba ""
dll m t. L!?, da mrnrinnadn Ir.• i. drstin:rrln ao pngamcnlo d1:
.i 111.,.~ de <l)JOiices.
!tio clP JanC>iro, 27 df' fPVPI'Piro dn Hl?:t. !W'" da IndPrrnrl••nr· ia P :J;;• do flcpublír.a.
u~ando

:\R'l'JIUfi DA SILVA flERN.\fiDJ\R.

ll. A. Sampaio l'idnl.

1,.,,_.. (•1•n

" requlamcnfu pal'a n (iscalizor;fi.o e cubl'aUrll do ünJ't>slu tf, .• ('071SIIIIW .Yolirc joitt\· 1: quoe.'<{JIIf'l' olu·11s r/(' '''11'1. ··s ,. l•hil'l'los ril' orirli'JJ(I

o Pr·f'~id,..n(P rla JlPpnhlka dns Esl:Jdn" Onidns dn Ilnt~il.
t·~and" (]a a!ll'ihuif':ín qrH· Jhr• f'nnf'••rp o ar·l. -lR. n. ·1, -d:r
t;,;fl,f:!lli<'~" .!:: lt•·['tildit·:r. 1• plll'a f·'.:l'l'lll::io do1 di-'JH>,.,!II 1111 ~ I"
>I·• a•l. :':1 d:t Jpj 11. LG:.'rí. ;Ir• :31 ti•• dPZl'rnln·o d•.• t922. rf'''''J\·p
:·pro;··.•>ar· '·' r·egularilt'l![u QUI' u est>:~ at'Olii{Jtlnlw. ncsiguado .Pi!ll•
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miui:-lro tle }};lado do:; ?\egoeios t.la Fazenda, c l'elativú á fisral il.<tl~ão ~' colJrança do imiJosl•J de consumo sobro joias e

outra::; ohras de ourives c objecto8 de adorno.
nio de Janeiro, 28 de fcvcrch·o de 1923, 102• da Imlcpou{_'r~uem c 35' da Hcpublica .
'JUaPSlJUl't'

•\1\TIIUlt D.~ S!LV.\ BEH::'\ARDI'~.

R. A. Sam11aio Vidal.

Reuulamento para a fiscalização e cobrança do imposto de consumo sobre joia.s e quaesquer outras obras de ourives e:
obJectos de adorno a que se refere o decre!o n. 15.975,
desta data

.\ri. 1." O itupu~Lo dP con~nmo de IJUC tralalll os al'b. t•,
::1, c :!5 da lei''· -í.li:!5, de 31 de dczcmbt·o de 1922, incide
:-on\H't' as .iuin' n quPL'Sf!IIPI' nnlras obras de uurivc~ e objcdos
t k :t .lonHJ, :t ~abp•·:
1 -- Joios t' ~JIWCSquel' ou(l·os obras de ouriucs, (fe otuo,
J.ll·:d :1. )Jlatina, cohn•, alnminio, chumbo, estanho, zinco, f1:rru
111.1 oll:ll, tarl:uu;;a, marfim, madrepe:rola ou qualquer outra m::t·i ,.,.in. -;im;Jit's ou li~ os. lavrados, estampados, esmaltados ou
t"'ll' 11rdr·u,.: pr<"ciu~as, rina~ ou fal~as, ou com rt.lral, dourados,
pr:il~.:adus ou dP filigrana, üws romn:
11) all.ialll;a~. anneis. dcdae>~ de ouro, )Jrala ou platina; br:l' .. JdP~, lllllf!•.iras ~.:om nu ~~~n1 t'Piogio, collares, pcnúautifs, r•H'''ii<•.o t' medalhas para P~'~~oço, amuletos, cruzes e figas; har!'i:!lf~s. l.n·oeh,,;;, alfinetes tlc peito; alfinetes, pegadores e pa,;~::rJarcs de gmva!::ts; hotõrs de punho e de camisa; brincos ~~
:ll·i:!(lla~ para orelkv.;; diademas, pentes c travessas c quaesqw~r·
nnl rn:< adPret;u« dn callc(;a; chatdaines, cintos, bolsi.IS de mfio,
:·dog1ns com IJUdt·as :pl'cciosas, porte-monnaies, cartciraH, d~:ant:ita;;, eharnleil·a~. phosphoreiras, pontcirai:i, caixas para
mpt'·, para 1"~' de arroz, IJara thcrmometro c semelhantes; c~,;1iip.~ de ouro, prata ou platina, ou qualquer outro metal dou' :\dt • ou praf.,•.ado, para bcngalaH o a guarda-ehuvas, ehicotc:::. e
rriJetHitH1s: lapi~cii·a~. agulhcirus, tion·cutcs para relogio, cord<···~ 011 ft·anecl inH pa!'a leque>', para pince-ncz ü usos eemelhani••:<; .fi"voll:J« para eintn, ehapéos, calcados 1! l:iemclhant•~";
t''::Jith eom 011 sPtll 'idrn, monoG\!IoY, binoculos, Inrgnon:< o
pirH·t·-11~1/. (quanfln dn ouro, ])latina ou vrala ou de outl'o me1:.1 <:OIIIJ':Jdn, JH'ai.Pado ou eslllalf.ac'o);
l•,1 ]1ai:xPllas para :-:pt·viro tle mesa, de lavatorio e ~eu:e
lliauft>s. por!a-.ioia~. }HJJ'La-alliau~;a~. porta-alfinete;-:, pnrl.a,. •'0\<l~, (JOl'f.a-t'Ut'Uii'S, )Jf1l'ta-Cüptl:'l, }Jorta-gc\tÍ, !Jonbuni\:rll5,
· :ti i I~' i1·• ·~. 1•ceri \'aninhas. f.inf eiro~. canetas ;;imvlcs ou com
1 ;llfa, tln lll!!'(t, ]ll':tl;t, \'laliua 110 {Odll OU e111 parle, CÍnZL\ir'Ll',
i' ·-u~ para J.tetpel, argl'!LJ~ vara g-uardanapos, descansos partl
11.
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i.alheres, cestas para pão, licorciros, fructeiras, jardineiras,
casticaes do ouro, prata ou platina, ou outro metal dourado
ou prateado, tacas de metal communs e para sports, estojos
para unhas, costura, barba, bord11do, e para escriptorio e obJectlls semelhantes;
.
c) quaesquer outras obras de ourives, simples ou lisas,
iavradas ou t~om mosaicos, coral, 11erolas, ambar, marfim, mat.lreperola, tartaruga, peclras fina!' ou falsas ou de fant!l:>ia;
d) pedras prt:Jciosas, pedras finas não especificadas ou
falsus e perolas, quando vendidas avulsas.
I1 - Objectv~· de adorno.
Considerar-se-hão proprios para adorno os objectos que
se destinam :í ornamentação e embel!ezament.o, taes como : monumentos, lapides. columnas, eslatuas, estatuetas, imagens,
bustos, figuras, bibelots, bronzes, quadros e pinturas a oleo,
oleographias o aquarellas, lampadarios, abat-jours, medalhões
c p:ratos para paredes, relogios de fantasia para cima de mesa.
vat:cs, jarras, cache-pots, lustre5, candelabros, espelhos com
molJuras dourada:i e prateadas e os de fantasia, com ou sem
molduras e semelhantes.
Estes objectos estão sujeitos ao imposto, qualquer que
seja a ma teria que os constituir -- ouro, prata, cobre, nickel,
ferro, chumbo, estanho, zinco, madeira, alabastro, marmore.
•;>orphiro, jaspe, granito, gesso, terracotta, louça, vidro, marfim. madreperola, tartaruga,. galalith, e semelhantes, sejam
simples ou mixtos, nickelados, dc•urados, prateados, pinta1bs
hronaeadoi ou esmaltados.
CAPITULO ll
DA FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO

Art. 2.• Cada commerciante dos objectos de que trata o
art. t•, seja atacadista, varegista, fixo ou ambulante, é obrigado a ter um livro especial, conforme o modelo annexo, _que
apresentará á repartição fiscal competente para ser autenticado com a rubrica do chefe da repartição, ou do funccionario por elle designado, em cada uma de suas folhas e com O:"
respectivos termos de abertura e encerramento.
Paragrapho unico. Neste livro serão lançadas diariamen<..
as vendas a retalho, pelo numero de ordem e data de cada
operação, numero de referencia do objecto, quantidade, desig-nação sumaria de cada artigo ou artigos, nome e endereço tio
c()mprador, preço e importancia da taxa; e nas vendas e;n
grosso, o numero de ordem da factura, sua data e importaneia total, nome e endereço do comprador e importancia da
faxa.
Art. 3. • Cabe aos fiscaes dos impostos de consumo a fiscalizaçAo direota deste, pelos meios ao seu alcance, podendo
proceder aos exames que entenderem na escripta fiscal do
imposto, levando ao conhecimento do r,hefe da repartioã0
quaesquer vicias ou omissões que lhes pareçam prejudiciae;;
ao fisco.
Art. 4.• Sempre que o chefe da repartição fiscal entender
conveniente fará ou mandará fazer o confronto do livro espe-

A.C"tOR

nn
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t'i<ll cutu a e~LI ilJ~ó.i ~;tmJmerctal do estabeleeímento, vara a.pu -

n

t·

t!lJe

a exacLic:rw do pagamento do imposto.
A1·t. 5". O vendeoor é obrigado a dar recibo ao cor11prador,
não poderá recusal-o.
CAPITULO lll
\)() PAGAMEN'I'O DO lMPOITO

Arl. f:i•. A Laxa •lo imposto é fixada em 2 'ÍD (dous I1o:·
ceul.o) sobt·e os precos das vendas e o seu pagamento terá logar duas V(Jzes no meJ - no dia 15 e no ultimo dia do illf!Z
. -~~or meio de esta.illlJllhas ei:>pemaes, appostas uo livro de qll'J
1rala u art. 2", em seguida á somma das operacões, e inut.ilizadas com a data e assignatura Jo commerciante ou do se.r
t·epre:;;eutante legai. HJudo a data 1·epet.ida em abrev.íatm·a !:1111
e a da estampilha.
~ 1". U.; ubjeelos saltidos de uma casa cornnwr,eial . vara
"'3re1u collocadas noutra, em consignac;;ão ou commissão, seriio
para ns eHeit.us deste artigo considerados vendidos.
§ 2''. t)s inlercs~a·Jos, devidamente registrados, pollerão
comprar na reparLicão fiscal compettJnte, por meio de guia,
autecipadameni.e. em cada mez, as estampilhas que .iulgarem
n•~eessarias a··~ pagamento do imposto no mez subse.,ul!nto.
Ar!. ,··. u~ partieulare~ l}Ue importarem do eslrs.ng1m u
n:. <~rtigos de que trata este regulamento, pagarão o imposto,
P(JI" Vtr/Ja, no prupno despacho aa importação, tomancto-~e
por base o valor da factura consular e, na falta desta, o que
fOr arbitrado pelo conferente do despacho ou pela commissão
de tarifa, sem prejuízo dos recursos legaes.
Art. 8". Nas venda~ que se effecluarem em hasta publica,
nas alfandcgas e mesas de rendas, o imposto será pago pelo
arrematante, 1'ur eerba, no prolJric despacho ou nota de arrF mata cão.

CAPITULO IV
DAS MULTAS

. Art. 9°. Incorrem na r:nulta de 1 :000$ a 3 :000$, os que
deixarem de vprcsenlar o hvro p:1ra ser aulhenticado ou que
t: Pseriplurnrcm sem essa formaltdacte; ou embora a~thl.'nti
cndc o cscrivlurarem com emendas, rasuras ou borrões.
Art. 10. Incorrem na rnulla de 1:000$ a 5:000$, os que
sonegarem o pagamento do imposto, difficullarem a fiscalização, empregarem estampilhas falsas ou já serviuas, ou que
não sejam a:' cspeciaes do imposto e os que infringirem o artigo 6".
CAPITULO V
TJ!SPOSIÇêíES GERAES

Art. 1t. Ficam sujeitas ao pagamento deste imposto ·~o
vendas que ~e fizerem em leilão, ou particularmente nas
casas de rcnhorcs, nos lllonlcs de soccorro, nos clubs de ~e~-

da~ a~

HI

.\C'rl1;! IJO POIJI':tt tiLCtJI't \O

•·ad,l·iu~,

ll<h ugt•nc.ia:; t.IP Iei!Õl's, f' nos leihi•~s pari Íl'Ulur~: ...;,
,·;ltH·nolo no~ tlonu.-;, ~PL'Pilll'" ou administ.r·adorc.~ •lesfY!i I'Sf.JI•d•~eilnt•JJtos ·~ nus li~iloeiros as obrigações impostas por e'i~
r,.gulamPnto aos COillffif'rciantes.
1\!'l.. .12. Os i1!1pnrtadorcs ·de Joias f'. 111ais nb.it•.ct.os su,Jo~
ln<; a •·~k imvoslo não poderão rei i ral-as da alfumlega o me:-a~

a prova de se acharem rcg·isl.radn~ va:\l
na l'I)JJarl irão fiscal cnmpcLcnt.e.
,\r{., J:l, Os ohjc.ctos não especificados no a r(. I" t;erã•l
:t"'"''''"!'llw.dn;~ aos do mesmo art.igu, si com c!lcs tivcrf'm tUJ;IIogia "" affinirlad•·. quet• pela natureza '~ qualidadt~ da mntr•·ia, ·lflWI' '(JI'(O ~Wil fabrico, l<tVOI' OI! ftít•nta, l:Otn]JÍllaUu'-; ('.;!lu
,.,, ..

"'"

tJ,. r·crHlas,

~r.rn

eoul!JH~rcio

ll~n

llll f'JI)[H'I'gO •

.\t·l. i í. :\n;; easos .omi!:i,;u:; O't!l'ão applicadas as dispu<ii,.õ"s uo decrl'fo 11. H-.618, de 26 de jauciro 1.k f9::!l, <i:1 qua•!5

- ·~ illr'Pl'Jl"rarilo a:-: tle~tc regulamento.
\r f.. J 5. Ficam w,ieilos a pat.nntP do n~gíf>lro, no~ I rTIr'"·~ dn.• arl~. 8" a. :w. rln dl.ado (]Pr~J·•~(n 11. l LüíR lodl•S u"
indi\'iduos nu e~lalreleeinwnfos qtw falwicar·e•n, YI'IHkrmn 'lll
r·\·I'IIZt~ram á yr·nda os ohjr~clos d" 11111' f.rafa este rrgulamenf.Lr.
Art. W. Fka IIJan~adll o Jlrazn dr~ ~HJ dia>, a r·••nl.ar ria.
pnhlir·a•.:ão {ksU~ regul:llrlfHtl,n, para o Jlrt'paro do livr" de que
I •·ala n a ri. ~." ,. inieio ria fisúalir.at.ião ~~ euhr·aw::t do imposfn,
t";lando ;;uj•~if.ns a. Plln f.odo.s flS oh,kdo~ existentes nessa data,
Jras ''"·'"" errmnren·.i;w<.:, at.acatlhlas nu varrH"islas ou a cll<~S
cqu ipa•·atlas.
Al'l. 17. llevoganl-~•· a~ tli'JJO~ii;IJes em 1\0llll'tlnn. - JL,
,I. Sompoio Vhh1l.

Modelo a que se refere o art. 2''

r
;;·
c.
~

ê

\IJ

-'!)

·~ ~
!

Numero
de
objecto

Data

-:,)

~:
...

"'"'

-"'

~
.:

Nome e endereço do .comprador

Discriminação do objecto

Preco
;
de venda J Taxa

::r

C1

,_.

I
1
2
3
4

I
i

I

3
4

7

5 15

2! 11)231
2 119231

1 45.302
37.605

211923! B 304
2;1923

1

4.759

2119:13 M N 2

I

í

I

I

11Annel com brilhantes ....•. 1José de Asevedo, Haddoc Lobo n. 30 ...
i

I

1!Pulseira com pero1as ...... :Francisco Fontes, ltajubá ..............
I

2:000$000

I
i

>

40$000

800$0ÔO) 16,;5000

!

1!Colar de platina e/pedras .. :Mme. Bulcão de Aragão, Cattete n. 1.057.

4:000$0001 80$000

ti Estatueta de marmore ..... or. L. Camargo, Mariz e Barros n. 39 ..

1 :500$000l

1 Binoculo de ouro .......... Mlle. Zars, Arenida Central n. 144 .....

. 300SOOO:

1

I

!

30$000

6$000

8:600$000)
Taxa a pagar ..•......••...

-

I,-Ú2$000

3

;j
'.11

:::l

-:;

õ
o
i:'3
t'j

X

['l

c

>-3

~

Rio de janeiro, 16 de fevereiro de 1923.
õ

(Estampilhas)
(Assignatura)

~

I
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llJIJII'UL'n u ''''!J!Ilamcnto )WI'a a cobrança ': fiscoli;ução do imtw>lo dn (NJIIS)JOI'ft:

O Pt·c:;itknl•• da ltPpl!bl ica dw' l~stado:,; Unidos do lkao i I,
ll.'aurlo da atfrihuic:}•• qtlfl lllc rnufenJ o at'!.. ·'18, n •.1, da C.m:-:l.if.tJit.:ão da lll'pttblka ll l'rll execuçãu ao art.. 1" n. :J\l, lia l!oi
11. lt .6'!;-i, de ;JJ de tlPWHlhro do Hl~!:!, rc~ol\·e qne, para. n cullJ·:IJI(;a •l fi~caliza!:iio elo imposlu tle fransvorte, :;n uln;crYo o
n·gulautculn IJll:.l a ~~~lc acompanha •.
flio d•· .J:ull'il"ll, ~0 d•: fcvct•t•iru •I•: 1\J~:J. LIL~" da Inolc[!l'ltdcncia c :.;~, .. da 1\epuiJliea.
AH'rliUll DA t;1J.V,\ llEHN.\IIUE::l.

li. ,\. Sam,uiu Vidul.

l\crrulamcnto para a cobrança c fiscalização do imposto de
transporto, a que se refere, o decreto 11. 15.976, desta data

C:\Pl'l'lJI.O f
Jl.\ 1:-lClDT\NCL\

no

Jl\JPU8TO

r:

:-11'.\!-l '1".\X.\~

.\l'l. 1." O impo:-;to 1k transpol'LP, IJUr Yia tt!l'rrstt'c, Jlu' ial 011 marilillla, :->Pr<i !'ohrado ntt rnz:'iu 1!~1 eada [wsstw, vl'la
l ,·q·n1a indicada no Jll'esenle regulawentu e incide:
rr) ~.Jhre os billld•~~ qne diio dil'nit-J a circnlar m1~ e'i!·adas do J•·nn eonstt·uidas tiela IJniittt, twlos !<:~lado:,;, ''" p:H.'
t·••lllpanhias P Pmprt•zas varlieuoh!rt•:-, su!Jn•nciouadas 011 nfio;
ú) sohl'e o,; hilhcles que dão direito a pa-sag·tms ('fll '-'111h:n·ea•.:ões a ·•u.por, per! encen t.es a eompanh ias tl t•mprezas tl•1
ll'an~po.l'll! flnyial u11 mal'itimo. Slllon•IwiomHla~. 011 Tlãn, a
quae~tJUI't' pe~:"oas. indiYidnalnwnlr, ou soh Jit·nw uu razão
~:ccüd.

c\l'l. ~". O Ílll]lfl~lo ~-;o)ll.'l' os hilhde.~ COllllll'eliPl!llidos n:1
ldtra a do al'l.ign anl•'l't'df•ntP ;;er:í. I'·PIJI':Hio na razão Je :-!U %
1io l'usto das tHÚisag-t•fl.' sing·utas. ll~ll, se pudt•Jl(]o eol1rar m.a:~

'•$

por hil hei f': uas pa,sagi'IIS dn id;, " volb. o 4'H leu lo da
ns:-<t'lllad. l'l~.~pe\'1 i\aitH'Hll', sobre l'ad<t lJII'fade
1:0 Yalm· !ulal ti;·" pas,.:a;."'l!l.
l'ar:lgrapllll tllJi•·"· ()>' hilltPI•·~ dn :"'ri••:-~. (111 as~ig-nafLil'a:J
" :•s ea•'••rnl'i[~s kilnnwfrit·:ls fi,·at·ilo :ou,i••i(a.'l ~\1.1 iJtll.Hi'-'l", na
dl!

I"'I'I'Pilf!l~p·m

t:<ziío dfl 1!1 'i~ do scu.eu~lo.
Art. ::·. O imposto ""''~'~~ os l•illl"f":-; enllqll·olll'lldido.';

;;·t

:1rt. I" ~··r:í eobrad!l:
j\ Para t•-< porf,,s in!Pri"I'PS do pait. :í r:17.iin tln :: <;ó
do c11slo das pns~a'!t~ll- -;in~Pias, 11:!" "'' po•kndo coiJl':JI' 111ai:-~

'"'Ira

/t ""

dP :.'$1100

Plll' llillll't•~:

na" pa~sag·t'IIH dn

ida e volln. '' l'all'.nlo

•la JH'l't't'nla;.wlll as,.,nnfai':Í. re;;ped ivttnlf'll!P r;oiJl'ü rwla uJ•'l:HI'J
•lo \alor lotai da pasé:Uf~r'lll.
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m !J.ara o ôxh.wí.ot· ~ ele accôrtlv. omn ~~~ $tlKJUitl!& tuas.~·
Atlíerka

ti) 11a.ra cs JlOrlól! ua

l'ri meirá classe!
Por passagem ~ tw vrecc)
lrll'tn -

no mruio -

~

Sul:

minhno

~

, .. ,

......•.........

Jd~m no:; eamarotr.s Lle -lu:otCI ·~:'(JUllçla rlnsse ••...•... , ....•·.,

••••••

•.. , .. ;

l r:reetra claSS/) •..••..•••,•• ,...,, • ••• '' ' •• 1!) l'ara o~ demais Jinrto,-::
l 1 rínwil'à r:la:s.se:
l 10l' 11USSagem - 11'.1 m·r~to minituo -.....
Idem ~ no méi:lio - . . . . . . . • • . . . . . . . . .
Idem -· nos camarl,fes do luxo -.....
Se(Jttnda classe . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .

Tertcim classe . . . . . . . ..... • . . ... • . . . . . . . .

G0$000
U0$000
120$000
41()$000

20$000

Paragr:~plto unico. ,\s taxas do que h•at.a a lctt.ra b déstr.

;atiga serão cobt·atlas, intcg1ulmeute ~ dás passagens inteir·a.~. JH'OPOI'Cionalrn~nt.o ~ não :-ó das fraccõcs rm qulj a3
I!H~!'Ill:.t~ forem tlividicla·~. como tias intermcdiari:JS.

CAPITULOU

.:

l.J.\S ISE~ÇÕES

ML -1", t:;ii_o iH.enlQs tlo imposto:
n; .os !Jilhetr~q ou carwe,o; d~ p~ageo.~ tlllS lfg;t·rQ.-via.s d'l1
r;apil·<~l Fe-deral e seus suburbios e t:1ns ca.pitaes elos E&tallo6,
f rarm\ ays ou tanis mbanos de tracção animad!l, electl'ica ou
a \<lPO!'.
ú) a" JtltS~;J~ens alé
iuclusin~. nns csf.rada~ de fel'l'n,
,·.onsl nlitla~ Jlf'J.a Ualião e I~sf,aúos ou I>Or companhias }Jarf.i''trlare~ qun tenham sul.H·enrão, garnntia. ou fian[.'a tlo garantia
1.k jttros;
c) a;; !Ht::\sagell>:l inferiores a; •11)$, nas bal'C1lS :t vapo.r dil4
t:ompan!Jias subvrnciomulas prla Uniã1 e pelos Estad:>s;
ti) as qtil', para o rxl.erior, lomarmn os membros do Gurpo
.lJiplonwl.ico e t;uas familias;
r) a~ tlos indigentes que ti\"·crem tle ser repatriados, mct!íaHLu alfest.ado !la nutm·idadc. volieial da circumscripcíio em
tJUC rcsidit•cm;
f) as graln i f a..::, cnllct>ditlas it erranr:as nHmorcs tl~ doi5

'*·

:wnos;

rt} a'~ ;pa:>~a::rcnl'l i~

;ll'l;

I..:~ladn~.

pas:1e:;; conc~üidos por coul.ll. da Uniíto e
assim com<1 ns ao ~>crviço das companhia~;; ott em-

J!reza.<::
h) tmlo~ o c: l;ilhcl ~~~ dü :vequc.'lto custo, alP $500.
i) as pasó'ag'ens que tomarem para o exterior os tuttrisles

~ob a dirccção tio Companhias, ott
em assoela~·ão Jlal'a nsitar o Urasil.
Ar-t. 5". Coru.prchenuem-:;;e entro os membros tio Gut'f.IO
iJiplomalico, vara t• fim uft gozar~m ele isenc.Qo ao lmpost.o,
l'S ac.Jdíuo:s, civi~. mililare'1 o navac8, ás Logaçücs uu ~mbai

cpr•• vierpm incorpm·arlos

<.co

or~::an izm·pm

xadt~S,,

1~:

ÁC1'0S DO POtJEn EXECUTIVó

Arl. oo. São, pru1a o mesmo. efifeito, equiparado~ aos
indigentes, de que trata a lettra e do art. 4•, os IIIflrinheiros de
navios mercantes estrangeiros que, eni consequehcia de nauíragio ou de fPermanencia em hospital, ficarem abandonados
.em portoli. do ;Brasil.,
.
Att .i. "7°. Não são considerados membros do Corpo Diplomatico · e, por.tanto, não gozarão de isencfí.o do imposto, os
consules de carreira.
Art..' 8°. Os passageiros de 1" e 2' classes que, tendo tomado passagem directa de um porte. e.strangeiro para outro
,tambem estrangeiro, interromperem a viagem em porto nacional, não são obrigados ao impos~o. uesuo <tue tenham do
proseguir a viagem, no prazo da validade da respectiva passagem; os que, sahindo do paiz com destino ao estrangeiro,
forem obrigladüs a interromper a viagem em qualquer porto
nacional de escala, tambem não estão sujeitos ao pagamento
de no\io imposto, o.b6ervada~ ali condições estabelecidas para os
,passageiros procedentes dé portos estrangeiros.
CAPI'.rULO IH
DA

FISCALIZAÇÃO DO IMPOSTO

Art. g•. A tfiscalizacão do imposto de transporte será
e:J'ercida pelos agentes fiscaes dos impostos de consumo,
designados, no Districto Federal, ;pelo Director da Recebedoria;
n;, Estado do Rio de Janeiro, pelo Director da Receita Publica,
e nos demais Estados, pelos chefés dae. reparticõcs arrecadadoras do imposto.
Art. 1.0. Aos funccionarios de que trata o artigo antecPdente compete:
t•. Fiscalizar', diariamente, nos eseriptorios e agencias'
de companhitas de estradas de ferro e das de mwegação, a
venda de bilhetes de !Passagens, que incidirem nu illlpl},;lo, rle
accôrdo com este regtUilamCinto.
'
2•. :Apresentar á Recebedor ia, no Districto Fedtwal, e ás
re.parlições fiscaes competentes, nos Estados, até o dia 10 de
cada mez, um mappa demonstrativo da venda dos bilhetes no
mez anterior, discriminadamente por companhias e pelas
respectivas taxas.
3". Represellltar immediatamentc ao Directoe da f_~, cebedoria, no Districto Federal, e aos chefes das repa.rtições fiscaes
compêtenteil, nos Estados, contra as difficuldadcs e abusos
que encontrarem, afim de serem levados ao conhecimento do
Ministro da Faienda, quando deste depender a providencia.:
Art. H .. Para eí1feito da fiscaiização, as administrações
das estradas de ferro e ,das companhias de nave.gação são obrigad&-3 a ministrar aos funccionarios a que se refere o art. 9"
,tcdos os esclarecimentos necessarios e a nota da venda diaria
dos .bilhetes de !P·assagens.
Art. 1.2; São excluídas desta fiscalização as estradii.S de
'
ferro da União, custeadas directamente pelo Governo.
Art. 13. Os 'empregados incumbidos de examinai' as contas das estrfld&s. d<e fer:r:ó, os engenheiros fiscaes e -os funccionarios encarregados de illBpecci®.ar as companhias de navegação subvencionadas são tambem obrigados á Jiscali;taCã6:
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deste imposto, dando immediatamente conta ao Tbesouro ou
ás repartições fiscaes ~competentes das irregularidades ou infracções de que tiverem conhecimento.
Art. 14. Não obstante a fiscalizacão estabelecida neste
reg-triamento, o G<>verno exer·cerá qualquer outra, sempre e
pelo modo que entender conveniente.
CAPITULO IV
DA COBR.\NÇA F. RACRIPTTJRAÇÃO IJO IMPOSTO

Art. ·Hí. A arrecadacão do imposto será feita pelas administrações das estradas de ferro, companhias de navegação
ou 'POr proprietarios de embarcações, comprehendidos no artigo 1.•. Iettna b, e seu producto recolhido á Recebedoria, no
Distrido Federal, ro á~ Delegacias FiHcaes. nos Estado!'l, pod·endo, em casos especiaes, por conveniencia do servico. tarrnbem ser feito o recolhimento em outraR reparticões federaes,
medhnt.e expressa determinação do Ministro da Fazenda.
Art. 16. O recolhimento da renda desü1 irr_pO\Sto será acompanhado de !!'lliaR demonstrat.ivas:
a) para as estradas de ferro - da quantidade de bilhetes
singelos ou de ida e volta emiUídos; da de assignaturas 'e cadernetas kilometricas. com o producto da arracadaç!io das resprctivas quotas de imposto:
h) para as companhias de navega0ão - do nome do vapor, porto do destino. quantidade de bilhet.es emit.tidos, com
indicacão de classe preço de passagem;, relacão nominal dos
passageiros. rubricada pelo capit.ã.o do porto e hem assim
dos att.estados de indigencia pn~sados pelas autoridades polici:ws. para effeito da lettra c rio art. 4•.
Paragrap·ho nnico. Continuam em vigor os modelos de
guias A e B para aA emprezas ou companhias de vapores, estradas de ferro parUcnlHres, de nccôrdo com a circular numero ~R. de 22 de on tnbro de 1913, modificadoR~ apena·s os
dizere!'\ Pm relaçã.o fíg alteraçõe~ que soffren o imposto.
Art.. 17. As directorias da~ estradas__ de ferro da União
farão o recolhiment.o a que SP rf'ferR o artigo amtecedent.e até
o fim rlo mez snbsPqnenf.P ao da. :;~r-rAeadação: ai'! das PRtradas
(!P fiJrm rlos EstarJoR. dl'l!" rnunicipalidadiJR e· de ernnrezas. particulares, bem eomo :u; de 110mpanhias rle navegar,.ão, subvencionadas ou não. dentro doi'~ nrimeiros 1f> dias 11feh:: do mez
seguinte ao da partida dos vapores.
Art. 18. Na 11obrança d~t'l reS'flHCtivas taxas serão as fracCÕ~'s inferi orei'\ a 100 réis r.ohradas corr_<o WO réi9.
"
Art. 1'9. As repartiçõe>~ a onP se refere o art. 15 farlo
escripturar o imposto discriminando o que f~r produzido pelo
trammorte marítimo do que provier do traiilsporte por terra.
Igual discriminação se fará nos balanço.s do Thesouro.

CAPITULO V
DAS MULTAS

Art. 20. As eompan'hias e emprezas particulares qne Infringirem o disposto no art. 1. 7 flerão punidas com a multa de
26 a 50 % da importsncin a recolher.

J511

;,fQTOS 00 f'ODRI\ E "\ECUTIV(l
..

fLWt1'UI,O

Arf. 21. IJa"S

V~

iirrisT~s rlos rhnft>"' rla9 repartkf'lP~ r}l16

nthfm~ro habilit:u1as, ua
J•nslu, 1101+ l!!:itadü~, cal.Je

tvnua d1.1 nl'!. tri., a recolhnr o

sa

im~

r·rcuN.ln para 0.11 dPlt>gadoil fisr>nf:'s.

2~. IJas. drcisi.h~:; do Din~dor· da ficcebedoria, ·uo J)is~
tL·)do b'cdr~r·al e 1.laf! dos .(!efp.::m<ln~ l'i;.;.ra!'~, qu;•r' ~>m 1", tllH'I' rJ;t
iuslaud:l, 1wr:\ inl•~:·pn:<ln t·t~t'UI'~u para. o ~\! inic;1ro da Fa-

AI'!..

:r

:.wuda.

Ar f.

~3.

0;,;

I'I"Ctli'HIJ~

flllfl

,·eesn.n~m

sobre mu1tns nft\l

twrão aeccitos sem prévio dl'posif.o ria rrspe.ctiYa irnportancia,
e "''~rão interposto~ i.lent•·o de 30 dia.<~, contmff}.'l {la illlhlie.aç:io
f!ll da intimac,.:í0 ~~~ lk<•isfíp~ pl'nft'!'ida'-'.

ÀI>t. M. Na Pir@ctoria da Rocei to PHbl il'll ftll nas d.ele.
g:wio...i fiSCat'S.. uos J~tt\doa, serlío firmados os actlôi·llos com

n~ t~mfJI·r,zas e C(Jmtmnhias de p,<;lra<las c.le fPrTo e dt~ nnypga~.::ío marilima ou fluvial pam a arrecadação dn imposto, me ..
1fi.nnt.f~ n pP!'eenlag·em de -i <Jo rotTP!Hlo por· ronta daa mesmas
•~mpn•zas •• companhias as drsprzas quf'. th·rrem de l'azí'r rmn

a Impressão dos bilhetes de passagem e quaesqul't' oult·as do

a eohran~o. ~ t•nlr·ega da renda.
Ad.. 25. Da renda dPsto imposto, feita a. dlldllrcfío da
prrcC'nta~em do que trata o artigo antec('(knte :>f'rú alhonada
a~ agentes fisraes pcrcentagrm iguul á dos impostos deo eontflW deprndot't~m

·';mno, devendo para ~S<;P J:jll} 8'.'1' in['Ol'pomda Ú l'l:~reifn fift~
imJJostos.
Art ~o. fievQga_rn~su :t<; r!Lspfl~ieiif'j4 f~m ro.nft':ll'i!l. = n. .\.

JLH!qrnu~

:'<llllf]'aiq _l'idrtl.

·

(MODELO!

Companhia Estrada de Ferro ................. -; ..........................................•.......................................
(Local da contadoria ou escriptorio central da companhia)
N.
IMPOSTO DE TRANSPORTE
I

A~~ECADADO

I

••

DE ACCÔ~DO COM O ~EOULAMENTO APPROVADO PELO DECRETO N, , , , , , , , ,

Bilhetes de ida e ida e volta

IQuantidade
de
bilhetes
I

Preços de passagens
Entre
$'300
1$100
1$600
2$10J
2$ti00
3$100
3$600
4$100
4$600
5$100
5$600
6$100
6$600
7$100
7$500
8$100
8$600
9$100
9$600
10$100
10$60 a
11$100
11$600
12$100
12$600
13$100
13$600
14$100
14$600
15$100
15$600
16$100
16$600
17$100
17$600
18$IOJ
18$600
19$100
19$600
20$100

e
e
e
e
e
e
e
e

e
e
e

~I

1$000

1$500
2$000
2$500
3$000
3$500
4$000
4$500

5$000
5$500
6$000
6$500
7$000
7$500
8$000
8$5'JO
9$000
9$500
10$000
10$500
11 $000
11$500
12$000
12~500
13$000
13$500

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e 14~00
e 14$500
e 15$000
e 15$500
e 16$000
e 16$530
e 17$000
e 17$500
e 18$000
e 18$500
e 19$(100
e 19$500

e 20$00~
e 20$500

Transporta ..........

~

Importancias do
imposto

Taxas.

Preços de passagens
Entre
I

Transporte ..••.•. , , , , ,
20$600 e 21$000
21$180 e 21$500
21S600 e 22$000
22$000 e 22$500
22$600 e 23$000
23$100 e 23$500
23$600 e 24$000
24$100 e 24$500
24$600 e 25$000
25$100 e 25$500
25$000 e 26$000
26$>100 e 26$50)
26$600 e 27$000
27$100 e 27$500
27$600 e 28$000
28$100 e 28$500
28$600 e 29$000
29$100 e 29$500
29$600 e 30$000
30$100 e 30$500
30$600 e 31$000
31$100 e 31$500
31$600 e 32$000
32$100 e 32$500
32$600 e 33$000
33$100 e 33$503
33$500 e 34$000
34$100 e 34$500
34$600 e 35$000
35$100 e 35$500
35$50J e 35$000
36$100 e 36$500
36$500 e 37$000
37$100 e 37$500
37$500 e 38$000
38$100 e 38$500
38$600 e 39$000
39$100 e 39$500
39~600
em deante

I

$400·
$5001
$60CI•

noo!

$8001

$900 1
1$000'
lt$1011
1$200j

I

I

I

1$300,

I
I

1$400:
1$500'
1$600;
1$700,
1$800
1$900;
2$000
2$100:
2$200,
2~300 1
2$400
2$500:
2$600 1·
2$700l
2$800
2$900/
3$000
3$1001
3$200
3$300 1
3$400 1
3$500
3$6001
3$700 1
3$800!
I 3$900i
1

1

i

4$000

4S100 1

Taxas

Quantidade
de
bilhetes

·l

,1, 4$200
.. ,,

4$300!
4$400
4$500.
4$600
4S700
4$800
4$900
5$000
5$100
5$200
5$300
5$400
5$500
5$600
5$7001
5$800
5$900
6$000j
6$1001
6$200i
6$3001
6$400
6$500
6$6001
6$700
6$800 11
6$900
7$000·
7$100/
7$2001'
7$300
7$400
7$500!
7$600/
7$700i
7$800
7$900 1
8$000 1

i-=---=- --=-1--=- --=--=-I
i

I

II ~:: !,· Importancia total
\
'
- - - - - - --~--------'-------Diversos valores! j. ~-----,--I
A · t
sstgna uras I :8
Diversos valores ;:;

lmportanolas de
imposto

Importancia total

I

Imposto de 15 ~ó

Cadernetas
kilometricas

....... $ .... ..
• ' .•.•. $ ..... .
• . . . • • • $ .• ••••
• • • + . . . . $ .••...

•....... $ .....
. .•...• . $ .•...

.... . .. $ ......

. ....... $ .... .

Imposto de 15 •

• .....• . $ .•.•.

.. ...... $ ... ..

~-~---

Total arrecadado
Rs.
Commissão de 4 !'o Rs.
Liquido

Rs.

• .......... ~ .......... .
.. ......... $ ......... ..

• ........... $ ........•..
(Nome da cidade), em ..... de ........ de 19 ....
(Assignatura do escripturario, contador ou gerente d:~ co:11pa:::

ACTOS

-DÓ ~:PoDEn. EX~CUilVO

DECRETO N. Hí. 077 -

DE

151

2 DE .MARÇO DE 19213

Manrla 1ll'cstar arJ Senndo1• Ru'l/ Rarbnsa, hontem. fallecw.u, w9
honras de Chefe dt~ Estado e dá nittras Jll'ovidencia.~
O J'lresirlonll> rlr1 Republica dos Estados Unido!'! 1lo Rra$1:,
atleudendo aos I'Xtmordinarios servicos prestados á Patria
r•t•lo inclylo estadista 8enado1· Ruy Barbnfla, " inlrt·pretamlo
ml f'Pnt.inwntns 1mm1inws do povo braRileiro, diante da desf!J':l,:a que o feriu com a sua nHH'le, resolve:
o) clecrPI.nr luto nacional por f.rcs dia~. a começar, d~
lwit··
' i,) prcsla1' ao grande mm·! o as homenagens devidas a
Clwfo de Estado;
r) rPalizur o sm l'urwral a l'xpensafl da Nação.
R i o l!fl Janeiro, 2 dn lll:ll'i'O rl11 1!123, 1 o?· da Incir(H'ndcn~
ria

I'

3!í" da JlPpnhlira.

··

AnTmm nA Snx.\ BP.nNAnor.A ..
.l oí1" [,1ri:. Alves.

11. A. Sampaio Vidal.
:\ le:ramll•ino Fm·ia d~ Ale nem·.
F;•ancisco Sá.
Pr~mando Setemb1·ino de Cm•valho ,,
José Feli:c Alves Pac1teco.,
Miauel Calmon dtt Pin e Almeida.-

DECRETO N. 1á. !178 -

DF. 9 DI': MARÇO DE f 923

Ministet"'~o

ela Gttel'ra o credito especial de G:HB$1
2Ja(lllmcnto a Aph7'odisio Coelho & Comp., de (orneeim.ento feito no St?rvir:o df' 1·ecrutamento da 3a ci1'cmn-

Abre ao

]Java

.~C1'i1>r:iio

O Prmüdrnle da Hcpublica doA Estados Unidofl df} Brasil,
usando ·da a11 torizaç.fio contida no decreto lPgislntivo n. 1. 68!1,
<lr Hi do 1'twereiro finrlo, rmmlvo abrir ao Minislerio da GuerJ'Il o credito e~;pccinl de ri: 112$, dasf.inndo no pagamento do
qtw (, devido n Aphrodisio Coelho & Comp., por fornecimenta
!ltl artigo;; tle cxpNlicuto e lransporl.c de moveis 11ara o serviço de rerrutunwnlo lla :l" drenmscripç:.no, no Estudo d'l
"":.~pirito

~nnto.

Rio rle .Tnnciro, 9 1!11 rnarço rlc 1023, 102" !In Indcpenrlrn('ia I' :JG tia firpnhlicn.
0

ARTHUR DA SILVA TIERNARDRS.
Fr1'/lliiUio

8etcmb1'ino de Carvalho.

1!í~

ACTOS DO PODEI\

EXE~TlT!VO

nE I O m~ MARÇO nit 192~

f)}l!CHETO N. 15. 979 -

l-'11':. 1ili1Jlico o t/Pposifo de mtificação, 71Rlo Equaclm·, elo.~ Aelo._:
postars assiqnodo.ç em Bu.cnos-Aires mn 1921

O Presidente da Itr~pulilica dos Estados Unidos do Brasil
faz publico quo, segundo communicação dirigida ao Minisi urio das Relaçõe;~ ExteriorPs pela L e~ ação Argentina rwHta
Capilal, por nota de 20 rle fevereiro 11ltirno, o Governo da.
JlqpJIJiica do Equ:Jlior fpz depositar no archivo do Minist.cri<j
<1:1~ Helaçüef' l':xferiorrs e Culto, em B11eno~-Aires, aos 10 de
.Jn lli)Íro dNd.e annn, o instrumento de ra!.i l'icaçfin, por parte
rl:HpH'ilc Gnven10, ria Convenção prirwipal da !Jnião Pnn-;\ '' •~'riemm e do~ lion\'fmios sobre :mcommendas p11sl a e.;; •:
··:til"' po<laes, r~om os n·spedivos Prot.n~~ollns finn<):< n llegll-r:••IH'llros d" exr)f~lll:iio, ar,t.os essps n~~sit~ll:tdll·' l'lll ilii''"'J-',
'• , •. :111'-' I:. dP ~dnrnlii'O dr~ 1!121.
lli•J de .I Ull11iro, Hl dn r11an:.o d•~ I 1.1:_>:1. 111'.'" d:•
P :lfi" da llepnhli1'a.

•I·· rli' h1

r''' I•·: •''"

A\.rrTHUil IM S!U'A BrmNA!lllF''·

.Tosé T<'•?li•· Alt'''·'' l'tll·!let'"·

liuaçr'ies 1Úts /.inlw..> 1!'/Pp/ioni··ns t/11.
l!iu r,_. Janeiro mul Srío Prwlo Tdepholl•'
mpanu, .wln·,·
o I' in }'tll'nll ylmno. t'nl rr• ''.'! m1111Íf'i!•il>,,l di' l'orO/I!fiJn du

ll'fll'o1:a ns Jl/an/IJS dn.-:

Snl, 111• !~slnd•• !lo llio ,/.·
1-:s 1 uil" r/t· ViJ;o:.

c..

.111/!.i'Í'"· ,.

1l:·

.lu;-- rir•

r,;,.,t.

un

() Presidente da Repuhlieu dn~ E~IDdo~ rrniclos do 1\tasil,
111 l•·rHll'Irclo at• que r••·quer·eu a Hin de .lant•irt• nnd m;,, Pttul•'
'l'l'lt!phone Culnpuny, á qunl a Comp~Hillia fi;• Telt•phon•'~' fn1('['P"lrrdnars I ram;J'eriu o r-nn Iracl o r·f'! Pllratlo f'Tll :.Ja d<) <JIJ!nbro d(l l!Jlfi, nos termos do decrrlo 11. 12.:?10, de 20 dH Si't•·mhro do mesrnn annu, e tendu em vi~la a infurnu:wi'í"
''' ,. lada prla ltepartição Gorai Jus Telegraphos, ch~•Tcln ·
:\r-1. ·J." Fi<mm npprovadas ns pl:mtns, que c•Jm e~l1· hai~01111.
:wnmpan!Jarla;; dl' mr•mor·i:l·-: descripl.iva~ ,, ru!JI'i' :ula!~
fw]()
din~rl!11·
grral
de J~xprrtir•nl.t~
rln
HPCl'P1·•.l'i:l rl•· J·:~tado do" Nrg-or·in•; da \'ine[ío I' Ol11.·as l'nhlif'.a~.
1 ··,·:t aY li~·:n/iPs, rn•;; lirnif•·s do l'~sf.ndn do Hio d11 .lanril'o •·om
" dr• '\Jinas ÜPI'VP', ••nln• o:-: ruunicipil·~ rir, Parnliylm dn R1d
".IPiz d•· 1·"6ra. d:t-.; lin!J~..; IPIPplroniens rta Hin rlt< .lan••i•·" :1ud
•,.;;, l':111lo TP!epltom• Cornra.ny. l:lllr:nda'-1 e111 ,-;rr ud" do ''""
I·"' lo dt• :w dt• ouluhm di} 1016, qttt' lhl' foi [I'!I!J:;fr•r·id" .
. \li. ~'." 0 Slll'\'Íf:<l [(']f!p]H>UÍCU pelao ] Íllha <J•; '[ll•~ r I :!1.:1
'' ·rf. 1" .•;(, ~t·r·:'t init•iado tlepoi:> de submeU.irla ú apJH\•~:-ll:â•J
"·• '''-''·t'f'l!ll _f',•dt'!!tl. •: 1-"'1' '"'ltt :rppr-ll'.ar.la-: :t:· n.Jrla: l!!ll:t :t:

ACTO~ 00 :POOF.fll, :F.XI'CUTI\'0

DECRETO N. 15. !'l82 -

DI'

J:l

OE 'M:ArlÇO DE

i 9~3

A PJJt'OL'a o 'jJI'ojeclt} e respectivo m·qamento, na im.pm·toncia d~
'JthH.?$099 (vinte contos ttuatroccntos e quarenta. c 1WV!'
111il 8 11ovnrto ,. nove réis), 1'elati1Jos d installução de 1/'llilt
bomba a 1'tlpor paro o.bastecimF~nto tle oqua ó. rstrtçFío dr•
l'n•:ddenfe l'rudcnr,·. tfo nmwl rf,• 'J'ifWtJ!I. drr I·:Mr111,;, rf,.
J.'t'I'J'O

f-íoi'OC(I/J.)/1(1.

O Presidento 1!a. llepuhlica. do~ Eslado!'l TTniflos do Brw,;it,
.;;t tPIHlendo au <lU~' l'Pqllei'I'll a 10:!:'( rada clt> Ferro Soroeahallit
(' ús iiii'III'ma~:õ"~ Jll'P~t;v:!as pr~la. Insped11ri:t FPdf'ral ria~ J·~'

,·,.:rria1!,

di'I~I·!'!.a:

J.• Ficam aJ)provados o !lJI'O.il'elo aprf'scntaclo ]Jrlla
l :..:t r a da de F1.•rro Sm'lH!abana c o or1.:ameuf,l IH'ilanizai1o Ili\
lu~ nnd o ria
Ff'drral
ria>~
Estradas, na impol'lam:ia tle
~!IJ: i·íO*OH!J (vinl1• contos qualrncrntos e qnarenla r no\'1~ mil
~ ""'···nta P UIVH r·11is), m; qnurfl l'r>tn psf f' haixam, J•nhric~~·n'l
1wlo diJ'iWiot· W'l'al d1~ Expedirnte cl:t RrrJ•elat·ia dfl J·:~fa,fo li:l
J\I'l.

\'iaefio 1-\ Olwn:; PnhliPn~. rrlat.ivo~ :\ inslalln.•,~tin 1ln uma bomba
a íapoJ' pat·a ahastc,·imPnln d11 a~na :í. ~~stac.fíH dr~ l'I'esillenlll
1' nt rl('n!t', dn mmal di) 'l'ibag-y, da Es1r:ula dn Ji'rl'l'n HornClahaua ..
Art. :!." DPpoifl d<l drvirtmm•ntr apurada l'lll tomatl:\ dP.

i·ontas, )';('t·ú f~seripturada na eunta do eapltal do rcfnrit1o r:.tmal a dt•speza qll•\ nllí ao maxiuw do ort:lmento ora appJ·;~
\ a do, fO:· di'Pe!uacta t·nm a insl.alla~~ão de q1w ;;p Lrata .
.Arf.. :J." Pat'a a eonclusão dm; sprvi~:os fica marra1lo •l
ftl'aw de 3 (h·cs) m1~zes, a eontar rla data Pin qur> n I'Cqttf'I'o.•nfi\
f•'•r Jwtific.ada do Jl!'esentc decroto.
Rio de Janeiro, •13 de marco rtP. 111?:!, 10~" rln lnrlrnrn~
d~!lria (' :15° da Repuhlira.
.<\H'l'Hl'P. DA SILVA REnNAIIDFf!.
Ft•MieiW'Il

.lJrgO.fiJ'OPJ'ia, 1W1' 11tilid(lde pnblica,

Srf .

parte elo. Fa:.e11da illnnlr>

ATeare, 110 disfricto de Ytir(lpina., mrtr'o;•o ltllf'(IICt'IJ, muJiicipitJ r' r'01/IIII'Nl de 8. Joiiu do 1/io~ f'luru, 'f.'.~tat/11 fi,, StTII

l'mtfo

O Presidente da llepublica doe: Efltados Fnidos do Brasil:
Consirtrmndo qnc parll\ da Fawndn 1\Ionte Alegre, no di.c;frirto de Ytirnpinn, oulr'ora rt:::qucry, mnnieir1io c romnre\1
d(• H .•loão do Rio Claro, I~stado llc R. Paulo, qun IHWlenrl'n
a Ftanri<;eo Ilnrmto Hivaldi e o~·a dl' JH'Olll'iedadfl aliPg;u.la de
C<~rnr~lio
Rchmidt, é indispensnvl'l ú l'flll."l.rurr.fíu de JIIPilin
"''"'inndo o. servi(;o Jr·dPral;
Considl'rando que é dt> grnllllf') nrgmwia sflmrlhante rou''lnuc~,:rí.o, nfim dP Hfin yJarnlysnr· o sNvieo a qtH• sn !\Psliua o
Jue!-Jmo predio;
Usando da attribuiçã.o que lhe conferem. oil Br~. 5" e '' t
t.lo ~~cret.o n. ;:. 9r;i0. de ~ d~ ~~ternbro :de .:19();1, exped.l~1o por·

AflTOS DO PODER EXECHTIVO

ligações Lelephonicas entre o~ dous Estados, na fórma Mtabelncida nn r-lausula YIIT do contracto celebr-ado em virtude
cl11 decreto n. 12.210, de 20 de setembro de 1916.
Hio de .T:!m~iro, 13 de marco de 1923, 102" da Indepen-·
dt•ncia e 3;)" da Hcpublica.
A ltTHlJil

DA SILVA BERNARDI!:B.

Francisco Sá.

DEGftETO '\". I f>. \JRJ --

DE

i3

DE MARÇO DE

1923

A 1111/'UVa o pro.i,~l'to e respccliuo orçamento, na importancia de
12:267$215 (doze contos duzentos e sessenta e sete mtl du-,
zcntos c setellfa e cinco réis), relativos á installação de
uma bomba a 1!a]W1' ]Ja1'a nbastecimento de agua á estação
de Salto Gra11d1?, rfo rmnar de Tibagu, da Estrada de Ferr"
Soroc11/mlla
O Pre~idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
ai.I.Pndendo ao que requerPn a Estrada de Ferro Sorocabana e
á~< informal}ije,; prestada~; pl'la Inspedooia Federal das E~'' udas, del-rdu:
Art. L" l<'icam approvados o projecto e respectivo oroamento, na importancia de 12:267$275 (doze contos duzentos e
sessenta e sole mil duzrntos e sete;nta e cinco réis), apresentados pela Estrada de Ferro Sorocabana, os quaes com este
baixam, rubricados pelo direct.or geral de Expediente da SecrG!Iaria dl~ Estado ria Vinção e Obras Publicas, relativos á
installação de uma h~nnba a vapor, com canos de quatro pollegadas de diamrl ro, para reforçar o abastecimento de agua á
estaciío dr\ Salln Gn~ndr, .rln ramal de Tibagy, daquella es-·
t r~Hla.

Arf. ~-" Dl'pois de devidamente apurada mn tomada de
eonl as, será l'<itTipl.uradH na conta de capital do referido ramal a dP~peza que, até au maximo do orçamento ora appro' ar!n, fôr rfl"eduorla eom a installaciio de que se trata.
Arl. :3." Para a eouelusíln das obras fica marcado o prazo
de sessent3. (fifl') dias, a eonlar da data em que a requerenll'
I"!\r seientil ieada du presente decreto.
Hio de Janeiro, 13 d~> 11w r~n de J 923, iU'!" da Indepenltrpnhlir.a.

rl•·llr\ia " :l:i" 1!:1

\in

IIIJB

liA

HJL\'A

HFJt,-.: \1111JCS.

Francisco Sd.

ACTOS DO PODEI\ F.XRCUTIVO

força da lei n. 1.021, do 6 de agosto antet•io~. P, nM termo,;
1lo art. 59, § 2°, n. III, do Codigo {~ivil, decreta:
Artigo unico. Fica . des111propriada a parto da Par:endfi
Monte Alegre, no districlo de Ytirapina, outr'ora ItaqueJ7..
;nunicipio o rom::nwa de H. João do Jlio Clarn, Estado do Bãn
l'aulo, rtue pertencPra a Rrancisco Barreto Rivnldi ~ orn de
ulft•gada pt·opt•iedadn do Cornelto Schmidt.
Rio de .Janeiro, 13 do març.o de 192:1, 1 02• tla TndeptmdPrH· ia ., B!í" da JlPpuhl ira.
ARTHUR DA SII.V.\ BF:IlNAI\OES.

A. Tt. Sampaio Yidal.

DECRETO N. 1tí.98'1 -DE t:l nc :-.unc:o DE 1!).23.
f'unredc auin1'hoçtio fi «4llia.nce A.çsui•oncc Cnm.]>anu ii-mitrd-.
jHII'a I'SlP.nthtl' o.~ IIJWI'açtJcs

de seaw•os,

autul'iZ(!({as

tlrcJ'"Io n, S.SfH, de 2 tle auosto de -1911, an.~
/'PStJ'rs, f' OJJ)ll'nl'n

ns alterações dP.

M'u.ç

M!(]W'OS

pelo
tm·-

r,çtalutn.ç·

O Presidrnfn rb Hrpublicn dos Rstndos Unidoil rlo Drasil:
Af.tendendn ao que requeren a <ülliancr Assuranr.e Company, Limit.ed», rom :;étic em Londres, autorizada n fnnecionur
uo llt·asil pelo decreto n. 8. 804, do 2 de ag·osto do 1911, resolv~t
tomal' ~~xlensiva :i alludida companhia autorização para ope ..
ra1· em seguros tPrresLl·es (automoveis, etc.), e approva ai~
ali et·açõeil doq seus estatutos, mediante as seguintes clausulas:

I
A «Alliance Assuranoe <:ompany, .Limited~ deverá pré•
vL'lmonte integTalizar em 200:000$, dentro de sessenta dias, o

dPpoo>itn dn !;:iO:OOO$. que j:í cffcctuou a 10 de agosto do 1911.

li
A companhia nüo podel".l assumir rcsponsabilirlades sobre
:Jr,cidentcs pessoacs sem préviamente obter a.utoriz.aQãO, de
nccOrdo com os m'll!. 3" c ·12 do deareto n. 5.072, de 12 de dP.•
n•mtll'o tln HJ0:-1.
UI
A companhia ronl.ínuar:\ suJeita no rngimen da legislação
vigente e da qu(\ Yire a :;;er promulgada soiJI'P. o oh,il'cto de·
f)uas operaçõm~.
Uio de .Janeiro, 13 de março rle 1923, 102" da lndllpentl~nr-ia f' :Hí" ria Rrpublira.
AI\'J'IIUR DA· SILVA BBRNARDEB.

R. <'\. Sampa,io Vfdal.

l!'í6

ACTOS DO PODF.I\ EXECtJTlVO

OF.GRETO N. Ui. 985 f:nn~ede

DE

f3 DR MAR~ DR 192.1

isençiJo de direitos de import(Jflo

peditmte á.v (1·ru:ta.~ (1·es~~,.~ dr.
i\ l"fJP.?Jtino.

~ toftiPRD

e

~

prnrrdencM da Re11Ubhca

o Pn~'iidenl.f' da Hrmuhlica dos l<::stados Uaidos do Brasil,
11s:mtlo ria :mtorimçiio r·nnl ida no pamgraphn uni~o. do a:r:t.. 3"
•In fei 11. -~.r.~:.. rll' :; I ,,,. , 11'-ZPIIliH·n tln attllo .prmnrno ftnrlo:
Dr·r~rela:

Arl.. 1" •.As fmcfas fr·egcas de pr;ooedencia da H.epubllca.

Ar~f'nf.ina ~osarão

i:-~encãn

de direilus rle impor·hwii.n fHI!':I
·
,\ri. -~ ... ll•·n·~~:nu-SP a~ dispP.:'!ÍIJÍH\il l'lll contrario.
l:i11 dr\ J:lll'\Ím. t:l rll' •11a:·r~o .,,. i!l"~. lfl'!." ria Jntfr>ru•n--

, . .,,,, 111111• ,.

de

~'xpt•dieute. no 0oÍTente exerr.ieio.

' l•·rw i:~ " :::;·• dn ll•\!tUblka.
IH Srr.vA B~;JlNAIIIn:~.
U. :\ . Sumpain l'itlol.

j\wrmm

DF.CRF.TO N. f 5. 986 -- ·

fi R

f 7 Tm M ARQ$ DI: 1923

á lfOCietlade anonuma Metropolitan- Vickers Electrical
E;cport Compnntt, JAmited, m.ttonznr·tio PfU'II (uneeionol' na
li•'JJU.blica

1 '"'"'em:

O Presidente da Repuhliea dos Eshulos TJnlffos do Brasil,
no que requereu a sociedade :uwnyma Metrnpolif.;m Vickers EIP-etrícal Export; Compauy, Limited, eom sédc
c m I ,ondrf.'s, Inglaterra, e devtdamenf.e tepresentada, deet•ef,a:
t\ J'l igo unien. E' concedida á sociedade anonyma Mett·ol•nlitun- Vkkers Eleetrieal Expnrt Company, Limited, autoi·iz:u~ilo )'ara. funccional' na Reyniblica eom os esf,atut.os que nprHsm!I,(Jll c mooiante as clausulas que a esf.e acnmpanbam, nssign:uJaH rwln ministro de Estado dos Negooios da Agricultura,
lrHiustJ·ia \' Commereio, ficando a mesma sociedade obrigada
a t·ttmprii· as formalidades exigidas pela Iegislaçlo em vigor.
llio rle Janeirot i7 de março de 1923, :102° da lndt~penden
,. i :r t· m;• da Repnbtica.
~'""'ulendo

ARTIIUR DA 8II.VA BBRNARilRS.

Miguel. Calmon rltt l'in

~~

Almeida .

.:l:ursnfas ftue nc.,•ompaubam o deereto o. 15.986,
desta data
I
A sociedade anonyma Metropolif.ft.n-Vickers EJectrlcal li!x-

JIOrl ComrJany, J..imif.ed, é r.hrigada, a fer nm J'PJWesenlante gr••·al 110 Hmsil. 1·om pleno;~ " illimilatlo~' ftl'.,f,.l-,.': yv.tr:t lr~tf:n· ,_,

ACTOS DO PODEI\ EXECUTIVO

definitivamente 1'880lver as questões que se suaoitarem, quer
com o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e receber citaolo inicial pela sociedade.
.
,
11·
Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicc;ão
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que,
em ~mo algum, possa a referida sociedade renlamar q_ualquer
exce o, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
l_)Od
servir de base para qualquer r~lamação concernente
a execução das obras ou serviços a que elles se referem.

111
J!'ica dependente de autorização t1o Ooverno qualquer al-

IPJ'a\)ão q11e a ~:lfH'.íPdadc lenha dP fazer rHm restJcctivos J•sta-

tulos.
A sociedade não poderá, tampouco, praticat· nenbuina operação de banco, negociar em cambiaes ou operar em seguros
~m que, ,P~ e~se fim,~. soli~ite préviamente autorização espe- •
c1al ao M1msterio dos. .NegociOs da Fazenda.
,
Ser-lbe-ba cassada a autorização para funccionaL' na
Republica si infringir esta clausula.
IV
Fica entendido que a ·autot'izàção é dada sem prejuízo do,
principio de achar-se a sociedade st1jeita ás disposições de direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto de réis (1 :000$000) a cinco contos de réis
(5 :000$000) e no caso de rcincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as
presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 17 de marco de 1923. - Miguel Calmon du
.0 in e Almeida.
.
·
DECRETO N. 15.987 -DE 17 DE MARçO DE 1923

Cria um consulado honorario na Haya, nos Paizes Bai.1:os
O Pre3idente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil,'
usando da autorização concedida pela lettra a do art. -i• do
dem•eto n. 14.058, de 11 de fevereiro de -1920, deert>.ta:
'
Artigo unico. Fica creado um consulado bonorario na
llaya, nos Paizes Baixos.
Rio de Janebro, 17 de março de 1923, 102" da· Independencia e 35• da Republica,
AR'l'HllR DA SU.VA lBERNARDh'

l9sé Feliz Alves Pacheco.

DEGRETO N. 15.988-

DE

20

DE 1-1AB@ DE

1913,

1Je1apropria, ~or utilidade publica, O$•tei'l'enos de propl'icdade
dtt Joaquun A. de Fm·ia Cardo!o e João Baptista de Catltttr(lo Mendes, situados na EstacfJ.o de Campo Lintpô, da
S. Paulo Railwav Companu, municipto e comm•ca de Jundiaft.y, Estado lle S. Pattlo
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
consideranrfo que os terrenos de propriedade de Joaquim A. de
I•'ari?o Cardoso e João Baptista de Camargo Mendes, situados na
Estação de Campo Limpo, da S. Paulo Hailway Company, município e comarca de Jundiahy, 1<.3stado de S. Paulo, são indispensavcis á const.rucção de pr'bdio destinado a serviço federal;
Considerando que é de grande urgencia semelhante Cbnstrucção, afim fie nfto se paralyzat· o serviço a que so destina
o mesmo predio;
Usando da atJrilmi«,:ão quo lhe conferem os arts. 5" c -11
do decreto n. 4. 956, de 9 de setembro de 1903, expedido por
• forca da lei n. 1.021, de <i de agosto anterior, ~ nos tertnü3
. tio art. 59, § :?", n. lU, do Codigo Civil, decreta:
Artigo unieo. l<'icam desapropriados os terrenos tlc propriedade de Joaquim A. de Faria Cardoso e João Baptista dH
Camargo Mendes, situados na Estação de Campo Limpo, da
S. Paulo Railway Company, município o comarca de Jun~
diahy, Estado de S. Paulo.

Rio de Janeiro, 20 ue marco ue 1923, 102• ua
dencia • 35° da Republica.

lmlepen~

All'l'HUR DA SrLV.\ llERNAJH>EIS.

ll. A. Sampaio .Vidal.

ÍJ1~GHitE;TO •.:\'. 13.tl89-IJE

'20

Di' l\1Al1Çü DE l!Jl!:!

Abre, pelo ltlini.çterio ela Marinha, () CI'Cllito csvccial lle ?'éi~
8. 663 :417$143, Otll'o, pata oceorra ao paganumto dos dcRpezas 1·calizadas no cstrangei!·o c1n exercícios antel'iorcs
O Presidente da Hopublica dos Estados Unidos do llrasii,
usando da aut01·ilmção constante do art. 39 da lei n. 4. 555, dH
:10 de agosto de 1922, resolve abrir, pelo 1\Iinislerio da 1\Iarinlw,
o credito especial de 8. 663: H 7$!43, ouro, para occorrcr ao
pa~amcnto das despezas realizadas no estrangeiro em excrch~ms anteriores, do conformidade com u. demonstrarão que a
este acompanha.

Rio de Janeiroi 20 de março de 1923, 102" lln IndcpcudonCia c 35" da Repub ica.
AnTHUil UA SILVA BERNARDES.

Alexandi'Íno Fal'ia de Alencar.

ACTO! IJO J'>blJER EXEC:UT!\"0

-'

DEMtl-íSTRACÃO DO CREDITO A QUE SE 1\EFIID.B O (IJ!;{jl\li;'fO
N., i5. 989, DES'l'A »ATA

Cr,Mores -

Natureza

da dospeza - Iruportancias

Na Inglaterra:
(lovcróO (Almirantado) - .Fúrneeimentos feitos á Divisão Naval em Opcra\)ões de Guerra • • ............ .
Armst.rong - Armamento para o tender

t

24 . 077 -0'7 -03

10.493-0i-0.\
Gea.râ .••.••••••••..•...•......
ti18-01.JJ00
Seis (6) Scotts Dotters •••.....•...
2.514-00-00
Dezcsete (i 7) Deflection trarhers ... .
i .620-11-09
Munições _para canhão Castilho ..... .
Vickers Limited - Fretes e srguros das
f.:
8.034-09-06 /
munições enviadas 0111 i920 e i921 ..
t 25.750-00-00'
GoYerno - Vedetas )JUra ó E. S. Pattlo
Na França:
Governo - Fornecimentos feitos á Divi.
são Naval em Operações de Guerra l•'rs. 347,757. t.l6
Na Halia:
Ansaldo San-Giorgio - Accrcscimos de
f
obras no tender Cem·ti ..•.•.......
Idmil, idem, idem • • •......•.•.... Frs.
Nos Estados Unidos:
Governo - Concertos e fornecimento ao
·
E. S. Paulo • . ..........•• ~ ....
$

Fornecimento ao E. Minas Gerw:s ••..
Idem ao 1\finisterio da Marinha •....

$
$

1!1. tí85-00-0~ •'
S9. 748.00

2.000.000.00

1.580.000.00
20. 712.4.'9.

'l'olacs:
Libras esterlinas .•
t 92.892-03-01
Feancos • • . . . . . . Frs. H 7. 50 !i. !iG
Dollal's • • .. .. •
$ LZOU. 7,i2,W
Correspondentes a réis, ouro: 8. G63: -í 17$ J -í3.
Importa a presente demonstração em oito mil aoiscelltps
suMcnta e tres contos quatrocentos o dczesete mil cento c qJ.tti..
rcnta c trcs réis, ouro.
Rio de Janeiro, 20 de março d~ 1023.

DECHETo ;\". !':i'. ~wo

-

ur~ ~o n~> 11r.u~~ü o E _J !J.:!:J

:\)IJIIUI'I! o nl'('(!iiU'IIIo JW imporfrwcia de 68 :;'J7:1$[i!J.'J (s•~ssl'llfl.! c

oito conto.~ r;.ninlu~nlos c ,,dcnflt. r: I!OL'c mil qniuhentos a
noventa c trcs rr!is, corrcspon<knlc ás tltJspezas c((rJclua,Ja.ç com a installaçt7o ti~? !lous appm•elhos hnmtmi:odotcs
de cereacs 110 orma;cm c.rtcnw n. VIl/ do cries du pol'lo
dc Sanl<!,ç

U Pre::oídcutc

atlrndendo ao

·ua

(JUC

Jtcpul.Jii!:a

tlo~ I·~sLaJvs

Unidoa du

'll·ra~il,

requereu a Uumpanhia Docas de Bautus

e

no

AC'J'OS

PODJ<~I\

T<;xgClJ'I'IVO

om vista as informações prestadas pela Inspootoria .Tt'e-

ll'llll<l

dr••·al de Portos, Rios e Ganaes, decreta: ·

A1·f i· n uui~n. .Fif'.a l.l,f)provado o orçamem.o na inltPOrl.anc·.ia flH 6fk57!1,5tl:l (susfwnta :e oito contos quinhentos
,. ~;colc·nla e nove 111il quinhenf.os e noventa e tres
ri•is), ronnspondt'nt>J :is rlespezas .feitas oom a instalJar;iiu
:wlcll'izada pelu decrel.o n.
i2.672, de H
dr· ot.il.nb•·o tlf' I !l.l i, - de flom; apparelhos irinnuniza.do,.". rle

ee•··~aes

no armawm nxfi\NJIJ n. VIII do cáes do porto

;H·r~.:kdo emn as plantas e comprovada com
'l·" •lnennwnto:{ rJue çom eRte baixam, devidamente rubricados
pdo direcl.or ;,:oral d•} Expedioote da Secretaria de Estado da
' iar;;,, e OIJras Publicas, -devendo ser levado á oonta de ca-

dP

:'nulos. fl'if:, riP

pital da rrferida eompanhia a imporlmwia relativa ao orca""'""'' n1·a appro\ ado.
Hiú "'~ .Taneir1•. ·w de lltan;u 1fe I!J:!3, 10!2'" tia tnlll•pou•lcnc· i;t ,. ::;," da llepuhlka.
AIITHIJil liA ~,fl,\'A Hl<:ltNAIUJI<;H.

f'l'(mrisco 8ti.

Dl!:CRETO N. I 5. 99f

DE :!:.1 DE M.AHÇU Ul'~

-

.\ lt··,.,, " olill''" a . ;{", dn arl. 31 tio
(],~

~''':ii!J,,w•lllo

l!t2;{·
,ltts EM n/ o..~

lntendendo

O l'>t·esidente da HHpubliea do,; ERtndul' Unidos do llrasil,
t:sandu tia atti·ihui-.~o que lhe confe!'e o ar!. ·Í8, n. 1, da Con.~, i luir·5u, J'el:lull c alterar lJela fórma abui.to indicada u art. 31,
::". alin~a a, do rf'gHiamrnto das Ji:snilas de lnl.endeneia, <lppro' :uln ~lltr' deerl'(o 11. H. 764, de 7 de aJ,ril rie HJ21:
Art. ;H.
nu curso de contadores:

:r.

a) ser surgento do Exercito de primeira linha em serviço
nos I:OI'JliiS de Lropa, tropas de arlmin iillraçlio .ou amnnuonRf',
r.om r.inco annos de praça no minimo, a f·.ontar da dnfn do eonent·so e no maximo 31 annos de idade;
"' ................................... •·
Rio de Janeiro, 23 de março dr· I!12~, 102° da IndPYJCntkrwia c 35o da Republica.

..

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

ARTHUrt DA HlLVA BI!IRNARDBS.

1-'r.rnamlo Sctr·utb1·ino de Carvalh9.

IJJ<:CIU~Til N.
/I '• lul'tl 'rllf'
I''',",·'

!i''

t1

t:t.!I!J:'

1'Vtn11/0tlf{u

(.'c •li! is'i" r

dinis1io tlr:

-

rm :>:~

da fj• rcqiõo

,,.;

t\1.\!:t,~tlm 1!!2:1

111 ililtJr

,; pritJaiivo rlt• (le-

e.1:cn:h1lo t:IIIIIU,al.i"olll''lllr f:0/11.

i~r(o111ario.

,, do

f I f'n·sidt!llll!:' .d" Hqmblica rios I!~sfadns trnidus 1lo H!'asil,
1•.;:,!11.1" ela aulonza\'Uif eun!idu no 11. XXI, do art. 1G, da !Pi

161

.\CTll::i lJU l'ULJE!L E.\.EL:Vfl\ 11

n. L U:J:!, de ti de ,janeiro do eorrenle auuu, re~olve uedarar
qw• u co!lJIIJalldu da fí" rc.giãn JJJi!Har t'· exercido cumulativa''~~'lill: com o da :i" divisão d1~ infantaria, e será de g.encral de
diyi;;ilo, dt•' endo n J'l.'~pecli\o ·qu:u·tel grmeral l.et' a composição
df'i,•r·ndnada vara o das 1", :.''' n 4" regiões, tudo de aceôrdo
1'11111 o url. ti" dn decer·lo 11. 1~>. :.'~\:i, de :1 t dn deZl'lllbro de J\121,
rnaiJtida~ a~ •·,:sll'it·r:õc,; do llll'~nw artigo.
!li o de JarH~iro, 23 de nJat'f.'U de l \JZ3, J 0:!'' da lndependt•tlf:ia e 35° da Hepublin.
AR'l'IICI\ DA SILVA BERNAHDES.

Fernaudo Setembrino de Carvalho.

DEC!lETO N. 15. 9!l3 -

DE

23

DE .1\IARÇO DE

1923

"ippruca a rcsolw:üo da ossr•mbh:1t ur:ral eJ:tr·aordirwria do Banco dos Fwrccionm·ios PuiJUcus, de 3 do eo1·rente mez, que

o artiuo {)" (/i! sr:us estallltos, auu mentando o eapitat ;;odol punr. 8. 000 :OOU$000

modi{ir:a

O Presidente Ja Rrpultlica dos Estados Unidos do Brasil,
at.tendendo ao qnc l'I'IQ!ll.'l'eu o .Banco dos Funccionarios Pul:lico~. resoh I! :tpprovar a l'P.solução ela assemt.~éa geral exf.,·anl'llinaria ·da llH'.':illJa ;;ol'il•dad(•, de :.\ <lu l'IYI'l'l'Illc 111ez, quo
modiriea o art. fí" de seus eslalnl,>s, o qual fica assim redigido: -r.U capi La! acl.ual é fixado em 8. 000 :000$0ü'U::o.
Hio de .Tauciro. :!~l lk ]IJ:tt'':" dr, Hl'!:J, 102" da Indcpendencia e :J5" da Ht•publie:t.

An·rucn
1! • •L

DA SILVA BERNAnogs.

Sampaio Vidal.

alá :!0 de {et•c,·dru llr! 1 !1·;!,1. o pra:.o {i.rado na clausula
li, § 2", do lermo de 1·evisáo de eontracto celeb1•ado a JJ

}';'"''"ffll

de abril r/e 1 !.':!,0 com.

11

Em preza Conslruelom do

Rü~

fJrrmrlr> r/o Sul, Jllil'o l'lll/r'7ustio das o!n·as mendonadn:s uo
l't:{I'I'Ído (t'l'/!111

() l't'l'~i.dt•nl,• tia l:t>~Hrhlica 11os Estados llnidos do Brasil,
:ti f,•nrJ,•mlo ao Jl;l!' t'l'L!tll't't~u a l•:tnpr·cza Constructora do 1\io
1:ranf!p do Sttl. c
Cnnsidm·ando fllW a eonstr·nerii:o das obr·as menci'Onadas
uo tcnno de revisão de contraclo de 13 de abril de 1920, não
pnrrd1·, por moi h·o tl1~ forra ntai"l'. st•t• iniciada dPntm 1lo J.)l'azu
li \:tdo na elan~ula li, § 2", do ret'erido lermo;
C<>n~idf'l'ando fJIII' a rr•fPJ'iila l'mprPza .i:í PnfrPgon ao traI'··~··" li 0!\lu~.:->:?U do~ I til l;lll<211!1 que lhe culJia eonstl·nir, dect'''f.a:

.\rf.ig-u tll!ÍI". l'i('<J

prnrnL~ado
H. § 2"~

,, !•r;>:.•> fi:-.ad•• Jta ehu:,ula
l..·i.c úe 192J- I·,,;, li

uo

ali: :lO dü fcrcl'eiro
llJ:::í
dq termo de revisão de con-.
U

1G2

PODEI~

ACTOS DO

EXECUTl\'Cl

.tracto eelr.brado a 13 de alJril de 1920 eom a Empl'l'za Cnn;;lructora do Hio Ot·arHJ.~ dt1 Snl, para concl:usão das obras meucionaclas no rc·ferido I ermo de revisão do eontracl o.
Hio dr, .rancir.o, :li rl1\ nuu·ç-o de 1U:.':J, 102° da Independcncia
t· :l:i" da Hepublien.
i\1.\TIJ llll JJA S!L\',\ HEllN:\IIIll·:c;,

Fl'iiHcisco Sú.

Auturizn a Companhia. Estrada de PeiTO Stí.o Paulo-Rio Gran"
de a cxccutm· J>O'I' co11la do custeio da linha de Stí.u F'ntn-·
cisco a Pm·to União o servico fl,• lastram.enlo tlesso. li1Jlw, no trecho entl'': llansa c' Sân Fl'lrlleisco
O Presidente da llepubliea dos .I<~sLados Unitiof; do Bras i I.
atteudcndo ao que requereu a Companhia E.~trada riu Ferro
São l'aulo-Rio Granrlo P rlc accôrfln com •J panwnr a 1'1\~J"'ii.o
prestado pela. htspcdm·ia Federal das Estrada~, tlccn·l a:
Art. t,o Fica a Companhia E~Lrada de Ferro Sfip ]'a.uln-Ilio Urandc, eoneco-;siunaria da linha de São I•'r·aneisco a l'ot·l.:l
União, autorizada a exuml.ar por CPnf.a do custeio th<ssa li•nha, no trecho entre llansa u ~ão YrmJeiseCJ. o servir:o de
lasl.rarnenlo a que se relere o dcerPio n. J5.25G, dr 7 de janeiro de 1922, mcdianl ,, condição, porém, LIP snr r•·rmrt ida
ptll'

(:.!.)

dfJU.'i

t':>.I,I'CÍI'Íil~

fiJJ:tlleL~Íl'll~

l'fliJSI'I'IIfi\·lls

~~

l'l':'fll>t'.fll·:t

despcza, at<\ ao maximn do orçamenln app1·n,·ad11 Jllll' aq11cllo
flcerot(). na import.aneifl do 1!)7 :010!);000 (etmto o noventa L•
'''''e contos •! dez mil róis).
Art. 2.° Fica revogado o art. 2" do dcc.reto n. 15.2GG, de
7 do janeiro de 1922, que autorizou aquclla despcza á Gllttla
da~

f:t'\.aS a1J.dit'Íilll~II'S.

iflll' "f' l'l'flnlf:t

~l ]itll·fn•·ia

I'Xflt'ilitla

~>elo

Ministcrin da 'Viar:fio c Obras l'uhl ieas em 21 dn ,iatH'iro do 1921.
Rio de Janeiro, 31 de marco dP 10:2:1, 102° da lwlt•f"'tt-

dl'ncia c 35• da Republica.

An.THU!t DA SILVA BtcnN.\T:.m:s

Ji'rancisco Sá.

DECn:F:'l'O N'. 15. !lflli Drf l'f!(f11lam.enfn r,ara

(I

m: :-1! tw

!\L\W.'Il

m: 1~l.'!:l

(iscalizaçrio ·~ cobi'(I,JIÇI\ rln impost" de
de C11"1'•1Í" der!J'ir·a

r~miSI/.i/11)

O l'rl'sidt•ttll~ da Tlrpublicl\ ;:].).; E5ütdü'l Uniuus riu Hra: i!:
Resolve q ne W• fi ~caliza~ii:. ;• ·~nhrar11:a do i 111 pp.';f n do
rnn~nnH• til' t'IH'I'!'ia ,.,,.,I rir·::,,],· tlll•· lr·:o!;i '· arl. !", "· ::•i. da

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

163

lei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922, seja observado o regulamento que a este acompanha.
llio de Janeiro, 311 de março de 1923, 102·• da lndependencia e 35" da Republica.
ArtTHUR DA Sn,vA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.

Regulamento para a fiscalização e cobrança do impoeto de
consumo de energia electrica, a que se refere o decret~
11. 15.996, desta data.
CAPITULO I
IJO ll\IPOSTO E SUAS 'rAXAS

A ri. t.• O impo~l o sobre o consumo de energia electrica,
de que trata o art.. 1•, n. 36, da lei n. 4. 625, de 31 de dezembro
dn U~2:?, incidn sohr<' o <"OitSUJlJO, tanto de força como de luz,
e :-:<•r(t cobrado:
a) por kilowalt-hora de luz (cinco réis) ......... .
$0051
b.l por kilowatl-llora de força (dous réis) ........•
$002
Paragrapho unico. Quando o regimen do consumo fôr:
i/ /uJ'{ait a laxa :-:<~I':Í iln fi '/o sobre os preços respectivos.

DAS DIM&"l"SÕES

Art. 2.• São isentos do imposto:
J•, o consumo, qunr de luz, quer de força, abaixo de 20.
k i I' 1watL-hora mensaes;
"!", os kilowal I s-lwra consumidos,
em seus proprios
serviços e respectiYas offiDinas, pelas emprezas geradoras e
disfribuidoras da energia eleef.rica e pelas de serviços .publicas
(agua, gaz, luz, p,sgoto, tdnphone, tel~;grapho e viaoão);
3", o forneeimrnto de crwrgia, feita pelas emprezas ,gerador·a.; :ís simplesmente distribuidoras;
4", o consumo proYenicnt.c de illuminaJCão puiblic~> e dei
r'l'p:Jrfiçõ<'><, 'cH'I'\.il;ns <' offir·ÍIHIS da União, dos Estados -e do~
\ln11ieipios.
CAPITULO III
IJ.\

FISC.\LIZAÇ.'i.o

,\rf .. él". A fisealizaçiio do imposto sel'á exercida pelo-'
fisr:J<'s rios impostos de consumo nos escrip·torins ()
I~o;~i~ rfrpenrlr.neias <las Pntrrr?:·o. f<'11rlo em vit;ta a~ notas do

~~.t.:f'rtl

•·s

Hil
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1·::\.Et:l''fl \li

r'llll~umo
:-:[JL'd iYos

geeal de enet·g·ia, regi~lrado mcu~almcnle pelos rurelogios.
Art. ·í". Us fisc:1es -deste imposto apresentarão á llecebctlnria, nn lli~tricl o l<'Pde.ral, c á~ n'parür;ões fiscacs compcteu~
te;;, nos Eslado;.;, al·r\ o ullimu dia uo mez, um mappa denwnslraUvn do r~onsunHJ dr, rur!t'g-ia lribut.udo, corresrpondente
ar.l nwz anler·irw, di~trillliHarlamL'niP pPias I'SIJecies - fon:a,
luz e do eonsuttlll ti (m·(ait, e outro mappa de cotl~'LllllO l'aH•I'<'C'iiln eom a isr'tH;ãu de que lrata o arl. 2", tambent rli~crimi
nado Jil'lrts I'~Jwc·ies I' •J)'(lt' individtto.~. r·mprPza.~ e ~cn·it.:os da
l'niiío, dos Esladn~ I' do.~ Jllllllieipios.
Arl. 5." Os fisr\aes I'llJH'esentariio inmH•dialanll'nln ao di~
1 1'1'1 ot· da HceelH•rlot·i:t, no Distrido l•'edcral, I' aos ·Chefes da~
t·r·parl.h:ões J'iscaes oompetcnles, nos Estados, contra as diJ'Jil'lildadr•.' n altii.'IJS que~ enr·onlral'l'lll, :ll''m dn ~I'I'!'Tll l••v:Hlos H"
eunltct·imento do 1\Iinistro da Fazenda, quando dPsfe dc]IL'lldi•J'
a ,,,·oyidf'IH'ia.
Arl. G." Para o ci'Jcifo da fisc.alização, as cmpn•zas ou
Clllllpanltia~. q1w exphwarem os SI~I'Vi(.~us de dcetl'icidadP, são
(llJrigarlas a min isf I' ar aos 'l'unccionarios a que se refere o ar L 3"
f<Hins 11.~ dados, nolas n psclarPcinwnlns •In quo nnecs~itarl'lll
para n r•rganiz;-~r:iio dr1~ 111appas 1''\Í).!Ídlls no a ri. -11".

f::\PITULO J\"

,\J't. ·;." ,\ rti'I'''''adação do imposto Slli'Ü effednada JWia'
da~ ]Jl''''PI'ias nmpr1•zas nns recibos 011 ('.onl as
t;lll' apt r•-;Pnl.arl'ttt ao' r·on.cumirlorP~ para haverem as impnr-

;,r: '.li in isl.t•at_:fíl'.~

Ltnda~ I.JIH' por P:=<ll'~ lhl's forem d1•vida~.
:"ln,tPS n·eilons
1111
<·~>t1fa~. ap•'•s :'t qll:tlll ia li•·\· ida :"1' l'lllifi'~'Z:l.''· ~~· addii'ÍIIfi'at·:·J a
!'''~llinln Yl'rloa:

(<lmposln dn cnnslllllo».
(/llnlus» k ilo\Y:tlls-ltora dn 1117. (rnt l"r11·r;~; a f1111lo • .~:~-.

:-:i o

l'llll~lllllll

<<fmposlo rlp

;, %

['i\1' i'r. (o1·{aif,

SI'

dir:'t:

roH-~umo».

c:olit·r• (o Jll'l'~o), :;;

::;,

(lolllo).

~ ! . " As entpt·Pzas reeollwrão o pr·nrludo da aJ'J'rcrH.lar:ão
<li' ummpr. alr' o dia ~o do uw<: suhsequrnte ú Ilccebcdoria do
lli~lt•irlo

'1''<•dernl c, nos Estados, :í~ <)p]Pgacias fi"eaes.
§ :.>." Por r·on..-rmit•ncia do ~r·r·vie1r P PxprP:ca dl•il'l'lltill:t·r·iin rln '\lini~lr·o da Fazenda. r•m t•.asns PSpl'riaP~, •poder:"! o l'er·•rlllirnPntn ~~·r [Pilo l.arnbem 1'!11 11111 r·as rrtmrt.ill;õr-s ria Uniiio.
~ :l." o t'I'Cnlliiml'ntn
da renda ~l'r:'t acontp:-tnl;orlo tlP
, r ti:•·'. di~criminando o t·nnsU1111l dP r·arla utn:t das <'.~fH'<'Íl'~ -lr11., frll'l;a 0 rio que ft'Jl' ti, {or[ait .
. \ri .. H." \~ rr~pal'fiçõrs a (Jlll) H' r,.f,•rn o ad.. 7". ~~ I" ·~
~~··. farflo n~rrir•l1:ra1' n impo,;f.n na rll'lJl'Íert propria- iJnpoo;l"i
•k O:ill1Slll111) ·-- pda.-; J'C:':tH'diYa::; l'''l"':'ÍI' .
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CAPITULO V
oJHS MULTAS

Art. D. • As comip:mJh.ias ou cmprezas de abastecimento Oe
elrrlricidade que inrl'ringirrm o disposto no art. 7", ,§ 1•, serão
punidrts com a mulla rk :.>na riO o/o :da impürtancia a recolher •.
CAPIETULO VI
DllR H.ECURSOS

,\rt. 10. Das decisões dos chefes das reparti1ções .qus forem
lJ:l'bililar!as, na fórma dos ~§ 1" e 2'' do art. 7", a receber a
rr•tHl:t do impo~lu, no.' l•:slrtdo~. cabe recurso par·a as delega('ia,; Iiscaes .
.. \.rL 1'1 • Das decisões ria Rece·bedoria du Dislt·id.o Fler!Pral, e das delegaeias fiscac~. nos Estados, quer em t", quer
t'lll :!" insütlJcia. SI'I'Ú inl!~rfHJf'lo recurso para o ministro da
l·'azPnda.
,\rf. 12. Os rPent'sus qun vpr·sarem sobre mul tas não se1

rflo aceeiLus sem tm\vio rlPposito da respectiva importancia e
sr1·iio interpostos dentro flp 1·5 dias, contados da data da pu-

hlil'nrfífJ ou inlinwrfío dn,, rkr•isões proferidas.

C.\l'lTlJJJO VJI

.\1·L 1:1. H minisf.l'n da FazPtHia nn I>isLI·ieto .I<1edceal, e

as dl'legar.ia;.; fiscaes.

no~

Estados, firmarão a-ccôrdo com as

''lilprC'z'as cll' Plretricidarfe

para a arrecadação do imposto,
medianl c a prJ·ccnlagcm de ~ o/o, correndo por conta das
llJP;;;mas r.mprczas as dr.spczas IJIII! tiverem de fazer com a collt'a nca c mllt'<'ga da rendn.

;Art. 14. As disposicões deste regulamento serão incorpomdas :ís do decreto n. 14.648, de 26 de janeiro de 1921.
.\rL 15. flrvo·:!am-"e as disposições ·em con(;rario.
WmELO DF. GUIA oDJ<: HE•OOLHTMEN'I'O DA REND.o\J
(Art. 7", § 3")

(Nome da companhia nu Pmprcza).

!Local rlo rscriplorio cf'ntral).
Imposto suln·r· o consnmo de e1wrgia clectrica
Arrecadado de llectl!'ilo com o regulamento
p•'l" drrrcfo n ...... d1' •.. ,., .• de .••.•.....• ,

approvad6

---------------·-----·--hi6
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Arrccaclaoão do mez. . . . . . . . . dr•. . . . . . . . de ......... , a
saber:
Consumo rle luz .... . kilownJ.t,s..jhnra a $005
$
Cons11mo do forr:a ... . JdlowaLts-hom a $002
Total arrecadado Rs. . . . . . .
$
·Comrnissão de 4 o/o ns. . . .
$

*

LiquidrJ R.<. . . . . . . . . . . . . . .

$

(Nomr, ela eidack) ern. . . . . . . . . ele .......... dP ....... .
(A~~ignalnra do rlin•rJinr,
gr~rr~nil',
I:.IIJII• da r:IH!I]lanltia "" t•tnprPza.) (*)

'."11i•stil11•' o Jlr1i'n(f1'UJJ!w 1tnÍ1'fi
rrt!JII'ovnrlo Jidn tkt'l'r'!o n.

n:!l'nie n11 rr•pre'<r·n-

dfl m'liuo 12~ d•1 1'1''/lllrwwnto
1/í.;!ll. d·• ::!S do• de~,·mlu·o

"'' 1.'121
11 l'r·c.c;ir.lt'nln da Rr.plthli•·a dos I•~~tado.: lTnidns do Jlrasil.
nqan.to da facnldacle q1tn lhi) emJfp:·;• " ar·~. /j}l, n. 1. da Cnnsf.il.n i1;iio da llcpllhlic.a, r' cO Ih" i1lr)t'ando a Ili'I'I)S'i idadn di' h a rllll>lliz:II' o parag-rapho IIIIÍl'" do al'l. 1:!1 do J·egulanH·Iiln
HJ!fll'lll':tclo rwlo derrf'to n. Hí. '! 11, de 2R r] r• dl';~i'lllhro dP
1'1·.'1. l'tllll o arl. !)f!, paragr·apiio llllÍI'''· da l••i 1.1. !.:'1;:,, di'
I c, dr• janeiro do mesmo anno, df'crda:

Al'i. 1." O j):ll':lifl':lJliio nnicn do ai'!. 1. .'2-í rio rl'giJI:Jmcnt."
appl'll\·ado pplo de<·n:i<l H. Hi.:!l1. d<• :'R d<~ "''!.I'JJIIII·•~ "" 1!1:!1.
lii':t .'-'lll•slil.nido pc•Ia ~''1-!'IJinle di.~pu~ir:iio:

Pa1·agrapho unieo. ,\c; emprPzas que l'nLI'.eion:ln·m adualllll'llil' e U>i lJIW SI' organizarem Jlill' onlt·o,; lilulns ow· niio
os da l'llllCcssão do Go\'Pl'll<l :-;(i lr•riiP dircilo a c.sll's favores
:-;r~ insrrr•vc1·ern as tma~ JH'nprif'rladf's ·no ~lli'!';Í.'il1·o dn Mina~»
qnr•. di) aeci\1·do com o :t1·l. I'? da lr~i n. L?ii'í. dp. ·J[i
rln .i:llll•it·n llr• l!l~'l. dr•vf•r:í l'xisl ir <'lll !'~\lia l':trlorin dr• l'i•gi.:Jro df' hypof.hpr·n. n alii ili'JHI~ii:Jr•'nl a d1·nlar:u·i'io for111al dl'
qne ~:c snhmclll'rn ao I'PI-!'iml"n rla mt·,.;ma ll'i I' .a sr"•.r·.~ l'i'.!-\'ll1:nnr>nlos.
Art. 2. Rcvogam-:w ns dispnsicõ'·~ l'nl cnnlrario.
Rio rlc .Tnncirn, 31 rln marco dl' 1!!.'2:1. 10'?" 1!a Jndqwn11"11f'i:t ~~ :lfí" ria Jl.Ptmhlirn.
0

AnTITUH DA RlfKI

BICitN.IIm~es.

Jfi(lltPl Cofmnn d11 l'in e i\lmr•ida

(•) Qnando c, consnnw ft.r pol' prl'r.o

flil'-!'1~-1!;1:

!i

~:.

sobf'n

ajrJ~lacln (ri

(prrr;o rlo fnnJr•r·inwl!lo:
·Commis.'iã.o flp í '.'~ n~.
Liquido ns ................

..

(01'{ait1,
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OECRETO N. 15. !HlS -

DE
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4 DE ABRIL DE 1923

Dcsa1n•opria, 1wr utilidade publica, parte dos terrenos do sitio
Bon,f{ava, de propriedade de Abilio de Barros e Miguel
l'alatino, situado no fcilom.etro IJ• da Estrada de F'erro
Sorocabana, Estado de S. Paulo
O Presidcnf e da Rcpublica elos Estados Unidos do Brasil:
Considr•rando qUI) par·tn dos terrenos do sitio Boaffava, de
prnpri1•datle d1• .\l>ilio di' Barros e Miguel Palatino, situado no
kiloJil1~! m 11" da Estrada de Forro Sorocabana, districto da
Lap:1. rtJmarerr dn S. Paulo, Estado de :S. Paulo, é indispen:t'. 1·! ú cons!rw:c:iio de pt·edio destinado a ser'\"iço federal;
Considcl'anrlo qtw 1; de grande ur:.;·cncia semelhante cons!J'lll'l:iin. afilll de niio SI' par·nJ~·.sar o serviço a que se destina
" lll~'.'il110 predio:
·
Tlsando da atLrihuição que lhe conferem os arts. 5• e 41
do tli'ITel.n n. í. D:>G. dn !) de setembro de 1903, expedido por
fn r1:a da li' i n. 1 . fl:.' I. tll' (i rle agosto anterior, c nos tcrrr•os
"" :trL. 5!l, § ?", 11. 1'11, do Cndigo Civil, decreta:
,\r! ig-n un ko. Fira r!Psaprnpriada parte dos terrenos do
~ilio Hoal'fava. rll' prn]H'il~claflp ·rir Abilio de Barros e :Miguel
l'alalinll, situado no kilnnwf!'fl 11• da ~st.rada de Flrrro Borol':tli~llfl. rlis!rirl" 1h. l.npa, t~Drrwrca dr, S. ~Paulo,
Estado de
~~. l'aulo.
Hin rlP .Truwiro, í rlr nhl'il de 1923, 102• da Independ,.nein (' .1:)" tl::t nepnhlicn.
An:t•rrun DA SILVA BERNARDElS.
Jl. A. Sampaio Vidal.

J)"Sif.PI'Opria,

utilidarlr Jmblica, parte dos terrenos do sitio
dr? Pac~(ico Cu,nha e outros. sin" riloml'fro 11" rla Estrada de Ferro Sm·ocabana,
JlOI'

noa.f/'mYr.,
lllrrdo

i~··dor!o

ri!~ JH'o]n'il'darf,,

de S. Paulo

O PrPsictcntr da Ror uh! ica dos Estados Unidos do Brasil:

Considerando qnr parto dos terrenos do sitio Boaffava, de
T'l'"J!T'il·dade rll' Pa1'.ificn Cunha P. outros. situado no kilomeiro
l!l" da J~sl racla rlP FPn'o Sororabana, no districto da Lapa,
r•nnt:rrr•a dr S. Paulo, ~stailo d1• S. Paulo, é indisprnsavrl á
r·on :frncçiío d1• prpdin dr•stinado a sm·viço federal;
'fionsideramlo qnr 1\ ile granrll' urgencia semelhante eon.~fl'llf'l,'iín. afim. rlf' niío .0 f' paral~·sar o serviço a que se destina
o li li'.~ mo prrcl 10:
lJsando da alfr·ihnir:ií.r• q111~ lhe conferem os arts. 5• e 41
rln di•rTrtn n .. \ .!'l:iG. rl1· !) cll' Ret.embrn de 1903, expedido por
f,r·r•;t ilfl. lr•i 11. I. f1'? 1. dr (i rlP agof1tn anterior, e rins tcrrr·os
r!" :•1·f. 5fl. ~ '?", 11. TTT. rln Cr1rligo 'Civil, doc.reta:
-'ri i.!:!·n nnii'O. Fi1·a rlrRanrrmriadn. par'tn dos terrenos elo
~i!;, P"nfl'fJY:r. rir' pl'll]Wierlnlk fiP !Pacifico .Cunha e outros,

lGS
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situado no kilometro H • ria E;; Irada dL• (Firero l~ornr~abana,
disfriclo da Lapa, comarca dr 8. Paulo, Esfado de ::<. Paulo.
Hio rio .Janeiro, 4 do alll'il dr~ I!1:?3, 102" da Tmloprnrloncin o :!5" fia ltopnhl ien.
c\1\TI fllll DA S!LV.\ BERNAHHE•S.

R. •\. Snmpoio Virlo7.

l'11/,1i,·,r. 11 111/JI,'Stin tia Citlurlr~ !Jerc (/,~ JJrmf;:,it! aos Accrirrlos df!
/.'IH, snfn·e J'C}Ji'I'Súío de (rrl.<:us intlicll('{ii'S tlc proct•tlr•m•ill
tf,~ lllf'f'l•rlfh.J'illx I'

,,,,.i'r·in

i'i''tislrn rf,.

r/,• f'rrTn·ir•fl

/1/f//'I'OS

1111.

ri<~ '~"111-

() PI'L•:-idr·nrr• da l!f'pllhlica dos F.sfarlns l'nirln,., do H1·nsil
raz puhlil':! a adllf'siín da CidadP. Lireo dr· llanrzig :w .\cr•r'n·d•J
1'1 l!ll'r'l'lll'il r p :·, r·r· Pl'l'~sfío df' l'al~u~ i li< I ic:H:(H'S dt• PI'O('r•r '"111.' I a I,,.
llli'IT:uloria:.; f' nn :\c('c'n•dn t•olat ivo ao rPgisl t'o inl.ernaeional
d" rrtaJ'I':J;; ri" fnbl'ira mt ·dn rollllllí'l'nio, ::uiiiHJs a;;o<igl!adns L'll\
\iad1'id a J .'r dP aln·il tJ,. HWJ r l'í'\'i"los, 11 pl'inwir·o 1'111 \Vn"ilir,~dPII a :!, d<' junho rir• Hlll. '' o "''.'~·11ndo r•m Hl'llxrllas :t
·I .t, ri•· rlpzr•nllll'o rlf' tnoo ~' Pm \\·n~l1in~lon a .'! df' ,iunl11• "'~
I !'li I; -- Cll'!fnl'!lll' r•nniiHilnir·nll' ao i\linisiPl'Ío dn~ lldar·IH•s
l·>dP!'ÍIII'r''' a Lr•·;.:a•:iíll da !-'tri~~a "'''la ,·apitai, pm• 11•da d••
:•·.! dl' III:JI'f:íl pl'IIXÍill/1 ]111'1'-'ado, r·uja r l':ldl!r'l)ll olfif'.ia! :tl:lllll1 :111!1:\
r),•p:·f'/o.

f'.,ro

1\ill t!,• .T:utr•ir·o. \ dt• a]II'Íl dl'
r• :::í• da nr•ptrhl Íl'fl.

rn·?:l.

10·,'" da Tndl'j)('lltlf'lll'ia

.\ll'I'IIU!t DA SILVA JlF.R'<AHDE<.;,

.To.1·r: J·'r•li.1: . I /1'1'.~ P11rh ,.,.,,.

1'r:Jdnrriín. -- Lrp:ar:ãr. d:l.
Hin do .lallPir·n, '!'? dP

~LI ÍRRfl

man~n

rJ,.

no nrasi\.

fÇJ':'~:

--· !:aixa Pnsr:Jl 7'• 't.

'L '?.10"1:.'.
~r·.

Mini..:! r·n:

TPnllo a 1Hlt11'3 ril' lr'\'al' n•J rnnlH•r·inlf'nlo

1]0

V. 'Ex.

qne,

'"''' nnlas rlaf::ulas dr• ~li rir• ,jaur·Íl'O ro 1 tfp foyrr·roiro dP 1B'?:l,
11 nqn•t•no da ltr•pul.tliea Polaca, r•nr·arrPg·ado, 1'111 YÍI'Lndn rio
:11·1. 11111. d11 Tt·nlado rlr• Paz dP \'•·,·~all!f'S, 1la enuducfa. dn;;

fl••g-w·.ios

r:dor·ior·r·~

da Cid.tdn Lin·t• riP nanlzig. fpz tonhrcrr

·cn.nsl'lllll FPdf'ral Sni.,~n. ·PIIl' inli'l''"''"i" rir• 1'11:1 LPgaL.:ií•J l'lll
I!Prna, qiiP nriiH•r·e. 1'111 !llllní' ·da "'''~ma l:idarln Livi·•·. ao Ar·t'<~IWf'l'lll'lliP :'1 l'í'fll'f'o<siio dn l'al~a~ indil~·flr:fíf'~ rl•• J)l'fl,."dl'IH'ia. Jwm f'<ll1111 an ;\reLI!'íln l'Plnl iYn ao l'f'gisl.m inlf'l'·ll:!f'Íflllfll rk lila!'r·aq dn faiH'it·a 011 rfp I'OIIl!llr'J'r.io. assi::;nadn'l
"'" Aladrid a I·, flp abril rlv 18!11 r• rovi~fo>:, o JH'ÍlllPiro f'l'll
\\a-d1ington a :J d<' junl1n rl" t!H 1 r'. o Si'.!!lltHin. l'lll BI'IIXC'IIa!'i
:1 11 rir~ rlr>zf'llll11'fl ri<·. 1!11H: r• 1'111 \\':lSIIilwlon a '' "" ,innhn
<I·· I" I!.
:111

,.,,,.<f,,
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De conformidade com o art. 16, alinea 3, i'ta Convenção
da União de Pal'is revista, essa adhesão pruduzirá effeito um
IHeZ após a remessa da notificação feita pelo Governo !3nisso
aos outros paizes unionistas, portantn, a partir rte 20 de marro de 1923.
"
Peço a V. Ex. que se digne de tomar nota dessa adhesão
r: aprovrit(• Psta occasião para lhe reiterar, Sr. Ministro, a sevn,·:mr.a ria minha mais alta ronsirleraçãJo. - Gertsch.

DEI:IlP.TO :1. Hi. 001 ·-

DR (i DR AniUL

m: 1!J:?3

Jp}ll'ova ns marli{icar:õPs 110 actual 1'C(fttlamento de ttnifor1i/.PS para og nffi,•io('s do Cm'J)o da l11·mudri r classe.~ ou11')·~'~' ~

iO Pn•sir!Pnl•~ da HPpulilica rins E~latlo;:; Uni!lns do Brasil,
cnnsidcrando:
()ur a J1ratica já in:licon a nccessidadr de algumas alteHIC:iiPs no plano dP 1m i fui'lllPS mandado adop ta1· pelo decreto
n. I L 1 RO. dr• :'Li rio 111aid c]p 1920;
QLH:l os offieiar,:; aYiadni·rs. pela na1ureza dos scrvicos da
~:ua PSf1t•r·.ialirlariP, prPri!"am tPr uniforrnPs adPquadns, a rxf'm1
fJio do qnP :"llf'r:t•dt• ('111 todo;; os paizPs que j(t N'Ntram a arma
ua aviação;
()ue á falta de Rignifir.ação propria das cores que distinguem as cla~fH~s annr·xas da Armada se juntam oufro's inconvPnientns não Pnctmlrado~ nos di;;;finctivos. muitos dos .quaes
t•slfio consagrados pela tradição c conhecidos em geral;
Qnn 11 jaqucl ão, m1Ífnrmn recommendavel para passeio, é
impmprio pa1·a o spr•vi\:n inferno. formaturas e outras cerimo1l:as dl' earm·.tr~r puramcmiP militar;
Quo lia loda a ronveniPncia em assemelhar quanto possiV('I a.~ insign ia:; r ;iJist.inct i vos da nossa Marinha
aos usados
nao.; marinl!as cslrangPiras, motivo. aliás, preponderante nas
n;orlifkar:,iíPs !{os nnir<~t·me~ approvarlas pelo decreto acima
Pilado:
E ali rwl('nrlo a inrla a outras vantagens, inclusive ás. de
crrlPm ncono'mica P n P.~thPtica ligarias aos assumptos dessa.
natnrf'za:
neso\vP, de aecrkdn rm11 o art.igo 72 do r('gulamcnto a
r(IIP ~f' rf'fPI'P o supraPilad11 :i]ccrf'.l.o, approvar o regulamento
r!P uni foi'IIH'S pam o,; o'l'ficiaPs fla Armaria c e\assrs anncxa~
eomo rt~r noYaillcnte pnhlic.adn c ([r, conformidade com o original qiH• arompanha o prPsPnt.c rlrcrcto, onrl11 foram introdu1
z;da~ a~ aliPrar:õPs juslifieada,; prlo's motivos Pxpostos.
Rio dn .lan••iro, (i dr nln·il (jp 1!).?:'!. - 1 O?" !la Jn:rlüprn1
iii'IH'ia i' ::;;" da lll'llllhl ica.
An:rnun DA Su.v.\ BERN.\R!D.ES.
A/r'.randrinn Fm·in dr Alrnrar ..

170

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

~e11mamento

.

para os uniformes dos officiaes do Corpo
da Armada e classes annexas

t

CAPITULO I
DOS UNIFOHM

.Art. 1.0 Os officiaes do Corpo da Armada c classes annexas possuirão os uniformes constantes deste regulamento,
que serão usados de accôrdo com as disposições·nelle contidas ..
Art. 2. Os uniformes a que se refere o artigo anterior,
com as insígnias e .rlistinctivos correspondentes abs postos e
classes dos officines, serão assim designados:
f o o'u fardão;
f o bis ou casaca;
2° ou sobrecasaca con1 dragonas;
2• de verão ou branco com talim n. 1 ;
3• ou sobrecasaca com passadeiras;
4• ou azul;
4° bis ou jaquetão;
5• ou brancd;
6• ou mescla. § f.O Os uniformes 1•. 2• e 3o de verão serão, em conjunto,
designados uniformes de gala; o uniforme 4• bis, uniforme de
passeio; os uniformes 4•. 5• e 6~ uniformes internos. O ü•
unifo'rme será tambem designado uniforme de trabalho.
§ 2.• Entendcr-sc-ha por uniforme do dia uma das combinações de peças dos uniformes 4" c 5•, indicado pela autori.-dade competente para uso nesse dia.
Art. 3. As pesso'as que, em virtude de suas funcções,
tiverem honras de official da Armada, possuirão os uniformes que forem necessarios ao desempenho destas funcç.õ•es,
com as insígnias correspondentes ás honras a que tiverem
direito, usando-os de accürdn com o estabelecido neste rcguJamepto.
§ t,o O official1 quanrlo lente, usará os galões do posto
conferidos aos lentes pela lf1i, encimados pelo compfltente distinctivo; salvo si fOr dP J):ll Pnte igual! ou superior, em que
deverá usar os g-alões o rlistinct.ivos do seu proprio posto e
classe, aipda encimacJog pelo distinctivo de lente, de accôrdo
com os desenhos em annexo.
§ 2.• Os audilorrs qu:mclo funrcionarem em consf)lhos,
tantf) na Auditoria df) Marinha, como fóra rlello. usar·ão béca.
4,rt. to As pessoas quP, por motivos differentes dos
constantes do artigo anterior. tiverem honras de official da
Armada, possuirão facultnt.ivamPnt.A os uniformes de •que
trata o art. 2°, com as insígnias qne lhes competirem; ma~
quando usarem algum uniforme o farão do accôrdo com o
estabelecido neste regulamento.
Art. 5.0 OH civis qup servirem como professores das
escolas de aprendizes marinheiros. como mrstrcc; rle gymnastica. natacão, es!ITima Pfc .. nas escolas da Marinha. c como
dentistas contrartadM. c hrm assim os prat.iros no serviço
da Armada, -que, pelo.s rrgulnment.os em vigor. tiverem categoria de officiaes, usarão 1 em scrviço, os uniformes 4•, 5•
c 6•, com galões dos postos que lhes tiver sido designado ou que
0
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lhes competir, em virtude de !si, ssm espada, e de accôrdo
colll este regulamento, no q·ue lhes fôr applicavel.
Art. 6." Os officiaes reformados não serão obrigaçlos, a
Jlossuir e usar os uniformes de que trata o art. 1•, sendolhes, comtudo, facultado n uso destes ou o dos que estavam
em vigor na época de sua reforma; e quando usarem algum uniforme, o farão de accôrdo com o; estabelecido nesta
n·gularnent.o on rom ns disposiç.Õios em vigor naquella épooo,
:-:Pgundo o caso.
- Parar:rapho uni!'o. Quando, porém, forem os officiacs refnrnwdos ci,amados :1 J1l'f''chu· serviços, usarão o,; unifoi'Tnes
inf,'!'nO.' d1• \fi H' f rala PSfl' l'l':"·ulanwnfo, dn nccürdo eum clln,
1111 IJlW llii'S fc)r il)lpli!'aVf'l.
Art. i." O' o !fi!·. i ar~,; da ncscrva NaYa! usarão. em scrYiço o passeio, ll.' uni formes ·í", 4• bis, 5" c 6" com os galões,
platinas, rtic:tinr·tiyns. hotõrs c emblemas do bonet., como
wfi;mfc drscripfr,s. r!r· aecúJ'rlo com o reg·ulamcnlo, no que lhes
f,·,,. appliean·l.
CAPITULO II
ll.\

1~0!\lPOSlf.!ÃO

DOR

UNIF'OfiMES

Art. 8." Os uni fnrnws de que tratam os artigos anteriores srrãll Clll11pn'c:l''" dns scguint.rs prças, adcante descriptas:
J: Fardão, ralca eom galão, dragonas, bordados nos punho~. para 11s off'ieiar•s gcnPraes; e ga'iões dourados para os
dt•mais offie.iar•s. enn1 os re~prdivos distinctivos, talim n. 1;
r·cpada, finrlnr n. J: Phapr;ll armado; luvas de pellica brauca;
}JIII'Zl'guins rln vrrniz prl'f.o.
1" bis. Casnen, c"::f'fr• nzul ou branco, calça azul; passadeiras; galuP~ n disLinelin'·' dourados nos punhos; gra\·ata
hrnnea rir• feilio liSI'al: bond com capa azul; luva::; dn pellica
hranra: hm·wg1tins, ]Jnlinas 011 sapatos de verniz preto.
~!." S•Jln·,·ea':oea, rllllete
azul ou branco (facultativo),
ealt:a a-zul on lmwca: rlragllnas; galõe.s -c distinctivos dourado.s no'i punlinc:; talim n. L I'Spada, fiactor n. 1; chapéo armario; gra\'al:l prPia. rif' lar;r• YPrtical; luvas 1lc pellica branca;
l"II'Zr•i!llins de Yl'rniz prr~fn.
2', de Yerão, Colman branco, CUJÇ.a branca; platinas; falim n. 1; e.c;nada, fiador n. l. bone\. branco ou capacete; luvas
brancas de fio de eceossia: sapatos ou borzcguins brancos;
:3". sohn•cr,.~aeJ, r~rd!PIP azul ou hraneo (faeultal.ivo),
passadeiras, c-alça azul ou branca; galões e distinctivos dourados nos punhos; horwt. com capa azul ou branca; gr·a\·ata
preta de laç<1 vf't'!if'al; luva:c< de p(·Ilica branca; borwguin!5 de
c ou r o preto;
4", dolman de sarja azul ferrete; calr:a azul ou branca;
fllntinas: rlistinrtivo;:; horrlarlns a prata nas mangas e ancora:;
na. gola; in;:;ig-nias hrwrlarlas a prata, nos nunhos, para os
offi1~iaPs ,>rciH'rrte~; !Jnnrt cnm r.apa a;ml ou hranca: luvas ei\r
rln casfanhn. rln fio rlr rsr.nssia; hnrzeguin~ rle couro TH'rto ou
hiii'ZP~ll ins ou S::\11.~ t11s h1·:nwn~:
1c" his, jaq1wtão, eollet.e azul ou branco (facultativo),
r·nlça aznl on hranca: galões e distinct.ivos dourados nos pu-
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nltn~; bonct com capa azul on brnnr.a: gravata do la co vert.iral; !uvas de côr de castanha de f: o de escossia ou pcllc; bor'''~'''ins dr C'Oili'O p1·rto ou lwrzegnins ou sapatos lrrancos;
f>•, dolman brancn. cal!:a branea; platinas; bonet. com capa
bPanca llli capar:PIP: luvas hranrac; di' fio de oscossia; borzeguiJJ;; on sapalos brancw.;;
G', dolrnan r cnlcrt rlP mc~cla a:ml; galõrs rir lã 011 ca1larço,
no~ punilns. rlisfincli\os dP rPir·nz pn•(o; bonrt com capa ar.ul
•m h mnea on caparrl.r.; r hor·zcg-n in~ rl, crm m preto; sapatos
1111 horzPgu ins hl'ancns.
Al'l. U." As c::unisas, puniras e collarinhos para os unifor''1''~ ;wima, ~"r·fío l11·arH'os, lisos .~ Png-ommados, drvcnrlo ser o,.;
,.,JJnrinhns er;~ pé. fr•ehado dirciL~, c os punhos sem dobras.
3 f." Sr•J·fír• p.~rmillidas as st•:;uillll'.' rariantes:
1' unif•Jt'llH' bi,< Collnrin!Ju rrn 11r> de qnalquer lypoJ
"' u :JI ;

r·' f!"

::· nnifn:·n.e --· Cnllnrin!Jo r•nr i";

llll

rlolH'atlo, rir

qii<lll[U:'.I'

ncpal:

;• lllliforllle uis - Cnllal'inlln t'lll prí 011 dobrado, de qu~I
dnro ou mulle; ;;amiga .., c nunhos molles;
- Camisa-; e riunhlls lllOiles;

<Jili'r lypo usual,
, .• unifmmc
fi" unifor11w
r· ])IJJ;Ito~ m~llll's

--

J•~m

St'l'Vic,:o eorrt>nle interno ---

Ca111ha~

(pnnlros não oll;·i:;alorios);
;," unifrrmr -. Em pa"·"l'in
Camisa~ I' ]1\lllhns mo!IP~.:
li' unifOI'llH' -- Cami~a~ e pmlf,u:; Jllollcs (puulws e cnlln-' Íl!iln' l'ar·ullalivos) ."
O" pnnh01~ aeima referidos pr,derão ser dobrados.
~ ?." SI' !'<I. Jli'I'Jllill ido, r·nrn os collat·inhos mollcs. nns nn:J· .. ,.JIII'S 1''111 rtlll' ~l'll ~~~·• l'or ·lo]pr·n-ün. o l'lllJlil'go -dr lllll allindt•
dn ,rgHtan,;it ;1al'<.! r_,,: fixar. "" rc 1lin siTIIplc.~. sem omalo ai-

:: um. -de rmr•1 ou don,·arln.

·
.\ri. 10. Os o!ficirre·: que l.onJ<tl'l'lll pnrfn em dPsPml>arqnrs ou l'nrmnf.uras. a pú ou a r:rr,·niJtl, usarão perneirnf', qlrr
;:pr:"írl du modt>ll) esíabclccido pant ;1.~ praças c fornecida~; pr·lo~ !lavius ou cor:ws nas occasiõcs IJl'OJll'ias.
AJ·L. J I. o~ officiaec; ClllPI't'~Utdos nos Esf.ados-MaiOI'('S
IJ.0 :11'ftu alalllares dom·aJu,: (u. l) e dn rcLro:t. azul In. 2), I;C:nr•
:.~clt·::nl.e esfal.Jclccido.
,\ri. I~. ,\s roupaA de aga~al!Jo para Ofl uniformes acima
~~ P r F/) :
I. Capa;
.'!. S••lJJ'I'Iwln. tle pn.~-:1' nLn·igaf li!' ia 11'"' l'a~os atiPnnl I' f' Or :;hrlrJeidos.

C.\PlTULO JIT
110 USO DOS UNIFOHJ\IES

\r·l.
11 :"'';'

1:1. ()~ V:11'illfl lllliffllll11'S :H'illl:J
:wguinles uccasiões:

l'lllll11C'l':1tln~

c;pr•iin

11ns

") I" uni! umw:
" i

I.
i (·:t.,,

]t(•['I'Jll:líl'-:

nffieinf'~

Apl'"·'~'nlat:líf's

\"i.-:ilns

rlarlns pPiil Presidente da nl'pll-

an Pr'P.sidenfn rla Hrpnhlica.

:1 Clrr·fr>.s rlr~

F.sfadn

f".:l 1':1llg"l'il'n:'.

AGTús DU

l'OU~H

nxiWC'l'l\0
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LL Recl'p~Ge-. officiacs dadas por embaixadores c ministros hrasilcir·os 011 l'Slrangriro~, nas suas Embaixadas ou Legações, em earacler olfieial, por motivos de gala ou luto
nacional.
5. Visita official annunciada do Presidcn!e da Hcpublica,
dr. Chefe~ de Estado e;.;[rangciros, do Congrcs,;o Nacional ou
Sn:p!'cmo 'J'ribunal Federal, incorporados, quando estiverem
n~f.a~ ;wloridadP,.; r pessoas revestidas de sens uniformes ou
dístinrth·ns offit'lar~. o11, caso não os tenham, vc~t.indo traje
eivil rlc ril:!or.
G. Acloq "olrmnes officiacs on militares.
1. Ar lo solcmTH' da Yida particular (facullativamentc).
li) l" unif'mmc bis:
l. Ael o,; snl'iaPs com cararLrr official.
" Ar.los snf'iaco., rlr caracter particular que éxigirem para
IH civis o lrajt~ de nt5aea (facultativamente).
c) :.:• uniforme:
1. _\IJrlirncia do Pl't•sirlmlle da Republica.
:!. "\prescnlação ao ministro da Marinha c clwfc do Eslarlo !\Iainr da Armada.
i.l. Aeto de pos.'e elos commandantcs de força, chefes de
I't'parl ic:ãn r comrnamlanlcs rle navios on corpos.
·L _\prPst•nl.a!:,-,,,,., a ClltlllllaiHiantcs de forc,:a, chefes de repal'i.it;ãn c rnmmmulall(P.~ dt~ navios ou cm·pos. por motiYo de
n"mrar:ão. Pmb:u•q11r, rlc,cmiJarqrw, passagc•m. etc.
5. Visitas oHiriar's annuneiadas do Vice-Presidente da
llt'piihlica; tlt\ llllla das Ca;;as rio Congresso Nacional incorJH'lratla; rlr> rmhaixarlorcs. ministros plenipotcnciarios c presidPntr;;. ,, PIH'alT<~gadus .rJr negocios do Brasil em suas reé'JlPt'i.i\·as .illrisdit~t:õP.', r das mcsnm;; autoridades cstrang·eira~.
no Brasil; do,; ehcfes do,; Estados da União, em seus respedi\·ns Eslados; do mini~l''" ria l\Iarinha; do Conselho do _\.!mirantado on R11prrmo Tribunal Militar, incorporados; de
e~11tmc; pP~Srla~, r!t~ anlol'idarlo ou posição cquivâlentes ás já
<·.ilarla~. a jni1.o da antorirlarln competente, quando estiverem
"'"as autoridades e pt~s~oas revnstidas de sons uniformes ou
rlistincfivos offici:w~, ou, ~nso não os tenham, vestindo trajr>
l'ivil de rigm·.
G. Visitas de ctiqnct,t por motivo õc chegada, despedida, cf.e .. ao~ r·lwfcs rios E:;fados da União, nos respectivo~
E.,lado,;; ao~ ag•·ntrs diplomaticos f' consulares em suas respnctivas .inrisrlier.ões: á.~ antorirladr;~ locacs; aos navios de
p:nnrra naeinnaPs n rstranr;ciros; tnrto nos casos indicados na
Or·d!'narH.:a ( :t•ral pam os navios da Armada,
7. Parada:< r: formaturas de gala.
8. Sr~sõt·~ de julgamonlo de conselho rln guerra.
9. Actos solrmncs officíae!'. ou militares.
lO. ;-:prvir:o rlr~ q11a1·io a bor·do, qnanrlo tenha sido prév ianH'Ill c nrt!Pnar1o n rn Jhamlriramrnto cnt arco.
d) 2" unifonur> de vt~rfio:
I. Elíl vt'Z tJ,, I" t' ;!," rmifor1nes, em climas calidos o oe-'
casiucs dt) elevada lcmpcralura.
e) 3" uniforme:
1. Aurliencia marcüda elo ministro da 1\Iarinha.

114

ACTOS DO PODEH; EXECUTIVO

2.
:L
mcnln
L

Serviço externo fôra dos recintos da /Marinha.
Rer·vif;o do l]llarto a bordo, 111rando tenha sido préviaOl'(:lrmnrlo o emhanrJcinmwnto nos topes.
l'ass1•io.
{) ·Í" I) fi" 1111 i forme.-;:
I • ::-;c•J'\' ii:IJ a hordn, nn porl.o. eorno nniJorme do d1a,
f'Xr'I'Jlf.o em s11111naritlo~ r\ onl.ros navios de pequeno porte;
~··r 1 i<:11 iul t'I'I10 ll<J:i <JIIari.Pis on r•slabell'eii!JCnlo:;.
1(1 ·'I"

lliiÍI'III'IIIf!

f!ÍS;

I. Passroio.
/i I ;," llf} Íflll'll1fl.
f • f>:tSSioiO.
:-:;,.,., i1;o <·xtc·J·no.
1 '

I)" 11 lI iffll'lll f';

I. c-:,'1'\·ir·,l illf"l'llll nn IH•J•[o, 1'111 ,,uhmari1urs e outros nn,-~"., ,J,. /H'IJII·;."" Jllll'l''· ''"' \'I'Z dn 1111il'oruw do 1iia, 1'111 dias
,,,. il·:d,:tllro.
·!. Trahallto.s qlll' !:illji'IIJ ou <•slrn.•·IL''''' a I'Pilpa: qu:~t·(n Plll
lll:lt'ltill:t:' .

. , . fo'ailla rle l!al'\·uo.
í. \. iagl'lll I' fllnil•·adlli!I'o:< fôra d•· portos hahilados.
1 li"'~"l!lh:<t'qlll' r· s••n·ir:11 h~·dr!lgrapltir-o na costa.
§ 1. Os offi('.iacs que c"t.iven•ltt ~··n indo 1w E:;tado-MaiOl'
d11 f'; ,•,;Í<il'lf/J• <i:l l~<'llllfJ! Í!':t 11Sal'fll> ~I'IIS UI!ÍfiH'lll(~~ 1\IIS \ :li'ÍIH
c;J,.;o~ dll.' servi~·o,q IJllll llil's l'"lllfll'l.ii'<Hll, do :tt'l'<lrr!r't cnlll u <:l'I'Íilt<~rtial ad"ptarlo 110 Palacio l'rt•sitlem·ütl.
~ :!." U uni !'111'1\ll' ll:tl'a as rd•~i1;C11's prim·ipa1~s nrn Yiag1~Ill
~''l':í " <!IIP f<)l' <f, l<'l'lllinat!o :i vi.-;f.a dns c.il'l'·llll\Staneia.~ 1• do
I.' I'" d11 11:\\io. :\o fl"t'l<t s•~•·:í lta!Jitualntcntn o do dia.
,\ri. 11.. Os 11['lir:i:ws da Hesl't'\a Naval n os civis ,],~ quo
l•·:d:1 n :u·l. í" vl'sl irii"" lt" llnil'orntP bis, p:u·a :wonipa11ltar n;-;
11lli··i:u·s _da ,\rntada. quando ~~~lo~ csl.ivl~l'l~llt 110 1", 1" bis, ~·
<' ::": r• o !l" para :v:<nHpa11lt:n· o ~·· flp \Tl'i'io fl,,s nlf•,;rno~ offi-

:, .

0

('·ia,_·s

4

\ri. Hí . . \ lior<l<~, 1111 fil't'lo. lll'lll t'O!ll<l nns qual'fei~. n~
pal'li,·iir•s de 'llari1tha f' l'sLalwlcr~iml'llf.os J)lil gPrai. n saho as
ex<'~'J;~\Ües do ar!. ·1:! f') 11. I, o uso ''" 11nif'oi·me do dia sr•r:'l
ohrigatorio para todos os ofl'ic~iaes rll: ilt.::0111. :11.•\ o t.oqun do

,si if'IICÍO.

w.

:\os IIIIif•Jrnws :2" e :l" "':!.:'de \J'I'i\o (arL. 1:.:l, em
"calra azul on l>I'Hllra'·. "capa azul o~t
l•r:llll':t". '·lllllli'L e:uu 1·apa IH'aJwa ou capa('.el•~". o 11so de laes
vart:tllli'S dt•v<~I'Ú eol'I'I~Splllldt>l', 1~lll s<'rvir:n. ao uniforme do
dia.,. em pa!'sl'ill, a algwna dn-; ('JIIIIhin:u:ul'-; t•slaiH~IJ•eidas
I J:ll :0 I'S.~I· fi til •
.\ri.. 17. O G" 1mifonw• (art. I :l, h), Sf'l':í usado. 110 1~aso
1111 11. I, eom horzrgui11s prdos r o bnnot, nn eapacele, de ac,.,\1·d" r1111l o nnifnrmP rio dia; no 1·asn dos ns. ? c 3, com bm·Z•''-:IIÍrl' pr!'ln-; on t•nlçado hmnco, <' honrf. l'<ml capa az11l on
hr:llll'a. intlii'I'<'I'<'IJI,•!II<'Ilfl'; """ 11''· I " r;, s••t;IJildn t.i\-<'1' sido
\I'!.

(jl/1'

l1:t

lat·imtl('~.

I t !'il!•Jl:H I~ I.

l':lt':!~Tapll<• 1'11;1'11. Nnc· r·as11s dtJS 11". '!I':~ ~~·r:í Jll'l'lrrif.lido
n '''" ,::, llli'P:t d1• 11·:i1Jal!1n <IJ•nnnlinarlfl "maeai'O". rj,. c··~~· a~:ul,

,.,.,,l 1'"11111

',r·!

n lir nn, .f'.<>tTn de· faz•~nd:1 d:1 11tr~~rn:1 1:t'>J·.

1:;~

() {)

11

1IJ1il'nl'lliP . Pl';~

() ..

l!,'t~ f:H'Illf~lf.iVll,

T\11

pqr(t, 1
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entre a hora do silencio e 7h.30m., e sri ~mpanbado do
calçado e bonet correspondente ao uniforme elo dia.
.
Paragrapho unico. De 7h.30m. até 11 líora do silencio,
quando vestindo, para os fins do art. t3 A) n. 2, o 6• umforme ou roupa de trabalho referida no art. 17, paragrapho
unico, os officiaos não perrnanee..erão na Prata de armas, nem
de cobertas acima. sinão o tempo indispeasavel.
Art. 19. O fardão c o dolman serão uaai:los inteiramente
abotoados; a casaca desabotoada; a sobreoaaaca abotoada a~
o 4" bolão c o jaquetão até o 3" botão.
Art. 20. A autoridade competente poderá determinai:
tmra "Mostra" qualquer uniforme.
Art. 21. Para o comparecimento oollectivo de offieiaes a
qualquer acto ou solernnidade, a autoridade eempetente marcará o uniform<', c bem assim a roupa de apsalho, quando
1wcessaria.
Art. 22. As apr·csenfações .não comprebendidas no art. 13
~<twão feitas no unifm·ml' do dia.
·
Art. 23. As aul.oridados voderão, em eireumsf.aneias espcciaes, dispensar o nniform~ deternlinado nos artigos anterior·es aos officiaes que se lhes devam apresentar ou fallar em
SPLTÍÇO.

Art.. 24. Os officiaes embarcados deverão ter sernJ)re a

hor·do todos os si'HS uniformes, com e!ltcepçio da easaea, qu&
pmlf'l·ão Cl)llfWi'Y<W c>m !PITa, nos portos em que tenham resi"''IH'ia.

§ :t.• Aquelles que estiverem servindo em submar!nos .e
navios de peqnono porte flcYCrão tel-os J1() respeetivo navto
npoio~ · on ouartel, desde qne nestes sistam as neeessarias
eomrnnnidades.
'
§ 2.• Os officiaes rles.:;es navios, nio havendo ~vi·>
apoin:t, ou quartel, 011 quando deiJes sepal'8dos, substitmrâ8.
J)PIO tmifnrtnt' fln rtia. os 11niformes t•, 2" e 3•, DOS CasoS dO
art. f3 a), 5; c) 2 a G e 10; e) 3.
Art.. ~:5. O roi!Pfe rzul. com a casaca, deverá ser usado
P!n cHrimonias fnnebre!l; o branco em todos os outros casos.
Art. 26. O bonct, com capa azul ou braaea, oú o eapaeefl•, deverá scr· usado Pn: vez do ch~tJ>éo armado, com o 2"
Hnifm•mc, em fornmf.urn!l ou pelos ofticiaes de quarto.
Paragrapho unico. Com os uniformes 3•, .t•, e 4• bis, em
casos especiucs, mediante ordem superior, será usado o capacete em vez do honet.
Art. 27. O bonet. ou ontra eoberturll, senl $8Difl'8 con..
l'll'l'Vado na cabeça pelos officiaes que
estiwrem · ~.
quando em Jogares descobertos.
Pnragrapho unico. Os offioiaes desarmadoe, ......_ m.
mos Jogares, descobrir-se-hão, Uio sórilente r-r& fatiar l'I01à
senhoras.
Art. 28. As passadeiras na sobrecasaca ael'lo volantes.
afim de tornar possivel o uso das dragonas sem ellas, oomo
rtispóo o arL 8".
Art. 29. Os galões, distinctivos a Jaof&s dourados serio
ohdgatQriarnente nos uniformes de paftno.
Art. 30. Cnm o 'I" uniforme bis, caloa uul, 1\ noite, em
1wra~iõcs que nllo exigirem t1'8.fe. mais Pigot'OSO, senl pennitfi,Jo nsnr. Pn mPsmo t.€'mpo, gravata de setim preto. de laç;J
IHwlzontnt hol il)as m.1 O<apafoil de vemb pro-fd e luvas de peri it·n hrttHNl.
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.\1!. ;;t. ~;i,, l'rohiiJidn.~ :.tlfitwl<~~ nn adornos na~ gmYala.-: .
. \ri. :u . .\:~ luva;;· (art. H") dPvt'lll """ ll'azidas na mão 1111
c:li<:<llhl". 1]111'1' o" ol"fi;·ia••s e:-;t.ejalll 1t·mados, IJlll't' 11ão.
1'ar~~mnho nnin'. Parn prot~1~r·r as mãos o os punhos. é
pr~l'lllil tido ''lll ,;1~I'Yiro inil'l'llll, '""111 " unil"onne dt) mese.la 011
<c.111:1raen>. ''· flt't'a~ionalrw nlP. eon1 "" ontrn.o;; unifot'IIH''> intl'l'11".'· '' 11"11 ;1<- luY<I" l'lllll t~:tnhiio. df' Irma 1111 fm-:PJHia gTossa .
.\ri. :n. O u"'l li•· pr·l·neirn::. <'111 •!ualqtll'l' do~ llnil'\<1'11\('-,

( 1 Xif.!1'

]tli!'Z('~:ll ilJ'-: cl1~

f'!llll'o

)lf'Plrl .

.\1'1. :: í. ()..; lalin~ :'l'l'iill lJ,;:Jdll:: Jllll' f'Íili<l dil rardiill ()
""IH''''·a,;;H·a; por l1aix<• "'' jarp11·1:~o P rl11 dolntan. '\11 primei r,)
•·:1~o l'it·;,,·iio r·ollor;Hin~ r•ntrc o~ cl1111~
primriro~
parc<~
ri<'
IH>fi·"," ,, a<'ÍIIIa .;,,; lflll' aLmz r•:xislen1 nas f'll,;[uras rJa,; abas .
. \ l"''''lada l"'líll''li:l, Plll qualqitl'l' """ raso.-', fieadt c.nhl'e 'I
1J<1:1dril f) a f:I';JIId•· nas eosla:-;, a lllt'iu. Ctllll o ,iaqnelãn, dlllrntm
,. y~"hn·fllil'''> aqw•:la ;;allirú pel11 t·orl" pruprio; emn o «~ohn~111<1"-> ,.,la ":tltirú p;•la ahl'l'l.llt'a d1~ lrat.. Carla uma rlas pPrnad;'' l"'t;ar:l 111.1 an·o l'fll'l'I'"Jl'tililf•nh• rla P.-'p:ula.
l'arw~rapltu uuie11. ,\n 3" t;nirol'illl~ I' a11s uniful'lil''S in'''l'llfiS l'lll'l'f'~jl!JIHlP- li t:J]im 11. 2 .
.\ri. ::!í. O 11So dn '~"pada st•!·:í flp rig·or, eom o 3" uniforflll', 1111 l'il'" do art. ·I :J e) I. lll'lll ef'lllll, 1'11111 os lt", 'r" his e fJ''
llllii'IJI'IIIf''· ''lll r•'PI'C'~rnt::wií''s. vi.~ila." () formaturas.
~ I." r:''"' us IIII'Slil"" t' f'IIJn n (i" nnifurmr, cm or-rnsiõl'.~
n;l" llll'lreionadas acinw. ""l':Í "'~ll
n'glllarlo prla naLIIl'I'Za
1111 "0n·ir·11 P r·irrnmsf.anciae< rir~ occa<-1if\o.
:!.~ .\ r:"pada ni1'1 :-<1'1':\. n::;ada wm a japona, r<1pnfr. ca:·:oo·" " ~~aka impr•I'J!Iraw•i:::, rlr qnr. traf.arn os nl't~. -í'l c fJII .
.\ri. ::n .. \ t·spada Pmhainlrarla ·"•'r·;'1 l'carb:

li""

s

"i

l'lll l'!il'lll:tlll !':l:

I .. \ 1:~I, 1111 g·andtn.

·•

\ canil lu, IIIJ

i-''\IH:Ii".

rtuandll nii"

liou\·1~1' Jll\ll'l'l'i-'" 11·'

'C!•]illl,

h)

J',',ra d1• fnrrnalnrn:

Caminltanclu, .~f'glll'a veia Jnw;ad!~ira -~ll]H'I'ÍOI'. f'IIJlO'
a lr:.1z, <lll, uccnsionalmrnte. no gunc!Jo.
:!. Parado-- como 1111 caso anleri"l' ou co111 a punia de:;f:tll!;:uHio 1111 solo, s••;..;ura pP.Ju;: eopos.
:1. J•'allandn co111 Sllpcrim· - S!'gut·a pela hra(;adJ•.ira c:uJd'l'inr, C!IJIOS IJUI'a Jraz, gUJ11C para f{n·a, routa para bai:\.11,
§ 1." Cnm a p;,:pada no gancho os cnpos P;':tariío para lra1..
§ 2". Com a (•spada dp,;crnhainhnda a bainha cs(arú t'OfiiO
clil<l acima llll n. 1.
1
ArL. :n. U Jindm· 11. 1 srr·ú. usad11 1'11111 os uniforiJWs
rl•• gala; o 11. 2, cmn os oulrn;.;, e:xc<~pl<l p:•ra ns 11fficiacs gD"''I':ti'S. qtw u,;ariio scmpn' o n. I.
§ 1." O fiador do" nfl'i<~iai's gPliPt'ac·s Sl'dt c'!lrolado nos
,."i'"' da •·sparla como inflicaflo 110 df)scnlw.
~ 2." (h l"i::ulon•,; do;: officia••s snnPriort!s n suba!IPrnr•s
liill

t'O[HlS da !'S[Iada Jll'lll flll'•l Jl!'ll[lrifl pa!':t l'S.o!~
r'YÍ.-"IPni<'.
.
.\1"!. :H>,. .\,11.-: 11ffiniac:: qtlc fizrrPlil l)llrl" !], li;sl.<lfiP M:1im·
:J,, l'rt>~irlentp, da Rcpublic;r, ndni;;fro da }.larinha, chrf<::: rh
r '• I;Jr!O :'olainr. ('(J':'Ilrnaudanl f'S do fm·~·a, rhf'fn-: dn rcpartiçõr::.
'I''
~~;lTril;\r-.,.. rfc bandeira. arldidó:; n~.n é!•''~ ~· r>ffiéial'' rl·'·-·f,,· ·,
-'f'f':Íil ]ll'f'é\(lS :til'
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di.sposição de autoridades estrangeiras, competirá o uso úo
ala 1uares.
§ 1. 0 Os alamares n. 1 serão usados com· unifornies.dê
gula, casaca e sobrecasaca; e o n. 2, com os demais uniforlltes de serviço.
§ 2.° Com o sexto uniforme só se usarão alamares, que
serão os n. 2, em caso de desembarque de forca feito ncs.sc
1111 i ror me ou em algum outro caso especial.
§ 3. Os alanrares serão usados em quaesquer occasiões,
ifJ,·!Jtsive passeios e solemnidades civis, com ou sem espada.
Art. 39. 0::< o!'ficiaes do Estado Maior do Presidente t1a
Jl,·prtllle.a rkvcrilo 11sar alatuarcs no hombro direito; nos our 1·os casos o~ alanJarr•s dr•yr•1·ão ser usados no hombro es'ilii'I'do.
l'aragrapllO uuico. A alca dos alamares deverá ser presa
•·m um botão, como sr~ segue:
Nos uniformes de peito de traspasse, no botão do mesmo
lado em que Joren1 suspensos os alamares, sendo:
No fardão, G" botão;
Na casaca, !lo botão;
Na sobrecasaca, 5P botão;
No jat;uctão, 'Í botão;
No dolman, a alça ser:í presa no s• botão.
0

0

CAPITULO IV
JHl lJSil UE MEDAT,HAS E F'ITAS

llrr~

,\rt. 40. Os officiaes usarão suas medalhas nos unifor1", 1° bis, zo e 2° de verão, pendentes de uma unica bar-

rrl a lwrizuntal, colloeada 110 peito, do lado esquerdo, á meia
dislallcia da cut>tnra do l10mbro para a do meio do peito ou
pam a Iapclla, eonl'orrne o caso.
§ Lo A bal'l'cla Sl'rá fixada de um rr.odo invisivel e fet•á.
11111 eomprimmrto tal !]IH) fiqnc toda coberta pelas fitas i 1MJ
l!ll'dallras, llClll co1nludn r•xcerler de 12 c/m.
!i 2°. Si :1 s medalhas, collocadas lado a lado não coubeI'f'lll. pelo seu numero, na harret.a de 12 c/m, ellas serão dispos!as dP modo q110 cada uma se sobreponha igualmente á
''"l!'llin f P, fieandn a r! e dentro rompletamcnte descoberta.
~ :1: As fitas aprest•ni<Jrfío '10 m/m do alto da barreta á
par· r~' inferior ou e rntra no aro da medalha, salvo o caso •1e
ff'l'''"' pa~'<sadni'PS que obriguem a maior comprimento, o serão
:·nc ida c: pelos_ Pxf.rr•mns, pnss:mdo a barreta por dentro ctn.o;
; ,H''-'lllas fitas.
"\ rf. H. O;;

nffiriaf's ítsarão, nos uniformes 3°, 4•, 4• bi3
,, r;•, f'tn V~'Z rlt' suas merlalhas, fitas iguaes ás dcllas, do'·r;"h" ~~ •·n~itln~;- f;ol!l'f' hal'l'f'ins QUI' apresentarão a largura
:!e 12 mim c sPr·ao ftxadas como as das medalhas.
~ I. • As harrPf.ns rlD fitas serão usaldas como as dal'l metlallia'l nilo se collocando, porém, em uma barreta mais de
!t·ro~ fit.as, as quars ~Prfío dispostas lado a lado •.
!.ri" de 1923- V o!. II

l2
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§ :!. " Havrndo mais rle 11·es fila:'J será usada uma segunda Jmnda um ccnl.imciJ'o abaixo da primeira, o assim por
diante.
~o\rt. i2. As barroLas <l1· medalhas ou de fiLas (a de cima. no ·caso !In mai;: rli~ uma) serão collocaaas mt!3 Hcgnintth1
nlt,ut·as:
·
Fardão por l•aixu do ti" hoUiw
Casaca, á. ali ura da1-1 cavas:
1::1-:obrccasaca, por Imixo do· G" boião;
Jaquetão. á aiLma do meio rlo hombro;
Dolman ln·aneo, entre o <i" e n 3" hotõe~.
Art. !,3. As mrdalhas r fit.as serão nsadas na seguinte
ordem, de dentro para f tira e do c ima pa1·a baixo; nacionae:s
de guerra; mililare.s: humanjtarias: JH'Pmio Greenhalgh; estrangeiras cujo uso fõr pormittirJ.o.
Parngraplto unicn. As mrdalha~ dr cada uma dessM e!lpecir•s serão eollucada;;; Plll ordem df' rPet~biuwnto, salv:J aquel'las que liverPlll regularw~ntação e~pecial. qttl' o;crão eolloeadas ronformn rlrLr>rmina o rcf(nlanwnf o.
Al'f.. H. As medalha~ qur, pelo'- f r r mos de sua creac!io,
tiverem de set· suspensa::; de um pregador sem Jila ou que
nesta tiverem um on mais pa::~sa:dnres, :o;erão, nos uniformes
de QUf' h·ata o art. -'í.O. fixa~ na hanrla prlo pregador ou pelo
passador· superior.
§ J. o No!'! ·,uniformPs df' que I rala o art.. H, deverá ser
usado, no ca"o de medalhas ~em fi I a.. o pregador só, fixado
na barreta.
§ :? • " Si, no caso acima, appm·ec~'r alguma parto da barreta, ella ser:í. ahi forraria dr panno mml ferrete.

CAPITUIJ) V
DO lJRO D.\!'l H!)('J'.H 111' Ali.\S.\LIIO g DE .\BHIGO

Art. 45. A capa póde ser mmrla c.om qualquer dos uniformes, em raso de frio on chuva. rm serviço externo e interno. E' dr n"o exPinsivo nos nnifnrmrs de dragonas e no
2° de verão.
Paragrapho \Inko. A caJla, em pas"eio. póde ser usada
l'!em o capuz.
Art. 46. O !;Obre!udo (o dr pos:>P nlH'igatoria f!IÍmr•nf e no
caso de viag1'nt on commissiío a paizes rostrangeíros rle clima
frio, mediante, no primoil'O ea.~o. ordPm especial prévia.
PódP ser 'ttsarlo rom qualqurr dos nnifor·mes f'm scrvico inf.er:no e exf erno. llH'Il!lS eom o~ <r! f' ·dragonas e com o 2" de

verão.

Art.. <i7. A japona, dP modelo adiante descripf.o. ,, mna
peQ<a de possn facultai iYo. cnjo uso :sm·ú tn!Pradn, Plll .serviço intrrno, rom os tnti l'oJ'nJ('R 4°. 4• l1ii'. 5• e 6. o
Art.. 48. flt snhrrfnrlo e a japona serão usados com platinas nos lwmhros e normalmente ahotoadoA. respectivanw.ntP, aft; o :)" e ,í" bofíi••". Amhos p•>Llt·t·iío ,,.,. u:;:adns lodo,:
ahotoadn.~. I'OJJJ a gola li•Yantarla.
Art. 49. Em set·viçn inferno á noite e no quarto d'alva,
tanto no porto como em Yiagem, será permittido trazer com
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o jaquetão um lenço branco de lil ou seJa, ou qualquer outro
agasalho semelhante para o peseoço. Em qualquer outra occa::~iãu só será permittidu e;:sc agasalho conjuntamente com
alguma roupa de abrigo ou agasalho, nos uniformes sem
dragonas.
Art. 50. J.~' pcrmiLtiuo aos officiaes, em seniçu interno, em occasiõl's de máo tempo, o uso de botas de borracha,
capota caSlllJO, calça e chapéo impermeaveis, pretos, de typos mruaes, bem como o dc uma capa impermeavel para o
ibonet, PI'e>ta, que o cubra todo, inclusive a pala.
CAIPlTULO VI
DO USO D8 ROUPAS CIVIS

Art. 51. Fóra do serviço, aos officiaes será permittido
andar á paisana, podendo a6sim entrar nos navios e estabele...
cimentos navacs onde sirvam e delles sahir, não se demorando, porém, ne~te~ trajes nem ao entrar nem ao sahir.
Art. 52. Em circumstancias espcciaes poderão ir os officiae>< á paisana, aos navios, quarteis c repartições que não
sejam o Ioga!· ande servem, com a acquiescencia da autoridade respectiva.
Art. 53. E' prohibirlo o uso de peças do uniforme com
roupas á pa1sana fl vice-versa. Níio é, porém, prohibido usar
á paisana roupas de abrigo toleradas, que não tenham botões
e accessorios característicos.
Art. 5-L E' prohibido n u~o de uniformes incompletos,
peças combinada,; por fórma não prevista neste regulamento,
assim como o dn algum uniforme ou peça de uniforme tambem ahi não preYisla ou em circulnstancias differcntfls das
ncllc estabelecidas.
Art. !J5. ·E' peoh ibido u us.o de guarda-chuva ou guardasol com o uniforme. E'. pon\m, permittido, ·em passeio, oom
o~ 4", 4• bis c 5" uniformes, o uso de bengala de feitio simples, sem fantasia.
Art. 56. E' prohibido aos officiaes em unifurnw: tomarrm partr em bailes á fantasia.
Art.. 57. Pam regatas c outros ex-ercícios physicos é
pcrmittido o uso de tra,irs apropriado,;, podrndo-se com elles
entrar e sahir de bordo. O bonet c o eaDacetc poderão ser
u-ados com elle.
Art. 5R. O ,.:igual de luto com n unifo!'mo será un1 braçal rk pa.nno }H'etn liso de cerca 1le oito eentimetros de largura, passado no braço esquerdo. Nos uniformes de gala será
usado sómente nos casos flp luto ofl'irial.
CAPITULO VII

Art. 5!). As peç~s de que se compõem os uniformes acima
rr>fr•ridos olwdererão :í" se:.!uintl'~ cle.~eripeõe":
a} peças dP vestir;
i. Fardão, de palmo azul ferrete; em feitio de casaca,
com peito dre traspasse. Duas inglezas. Frente fechada até
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l'tll t·.ima; g·ula em p•', dn altura In! <lU"' nfí<J itu'.<llllltll•d•, ""
movinwntos do [Jescu~o, bordada se,;·umlu os dcscn!Jo.~i antH~
;xn~. c·n1 ~'""lHIIHlf'nlr~. n•spectivalllf'lllc, a offieiaes ~cneraes,
~up•·.rion•s {' ·suhall.c•rnos; I'OSLUJ'as nu pe1:a,; mctallwao; nos
bc•ml)t·u..;, !)I'<JlJt'ios para rcrd.Jer a.; dmgo_nas .. Dua..; lll'lkns de
!<I 1·~ hotõc;-; tamaJtlln grnnclP, seJHlll os Jllats batxos 11a altura da
rit~lur:l, 11s rttais altos na nllttm do pescoço n ns out.roR e1n
inl•·r\'allos igua•·-< <il'd<'ns d•• ltollw:-' fol'lltancio linltas llgl'trattt••nl•• ntna.·: ara,J.a•PI'IIio do-.: il<lli'i•l''-' do pat· iiii'<•J'ÍOI' ll. a
t·: l''tll, do va,· siiJH'I'Í<ll' <:I'ITa dn :.' 1 l'/IH. TI'!'~ )Hilõ•·.., l:lin;~
Jtill• lll<':diu •'111 cad:• pllllhu. "\l•:t" .~•·n1 1t'aii7.Jdl•, ck culll!'rlalt'• a r11na da rwrna; na.' r)l'c;.:a..; das alla.~. alraz,
t!lra,; l'~tl't'l'lla,; l'"lll 11111 hulão LlmUtlliiO grande nu t•xlt'•'lllll d<:
,.;,da tllll:t. ;\:: r'illla 11111a porlinlwla do cada lado Cllltl u:n bol:r" laiiJaiiÍI•t 1111.:dio ''"' cada exln·IIJirlade: d•J Iadr1 I'SrllH'I'dtl
11111:t pi·t·-·illt:t \l'r·!í1·al, alwloadn, e111 1·inm !Jill' \1111 lirdilo laTir:!.ldtn Jtl•··dJ••, pa1a sc·gurat· o (ali!ll.
.
.
.:'. r:a-.:ll'a. dt• pa111111• azul 1t•n••lt:. }_lll:t" Jng-lc!•:t.'. l'l•JirJ

''''''tl"

J,:llf:• <i<·j:;lllll. Co~illl'3S 1111.' htlllllit'IIS p:tl':t \'l'<'nlJPJ' :1
,.:J·.,arf<'ila, 1':\:.•• t·'il:t rlilo ~~·.ia l''J"ida. Hu:1s ortlpn~ dr: l.tl':'
l•·lli'w-: l:llll:tnlio ~randr. , :<<'JHin Ih iul't•J:ioJ·•:.-: na aliUJ·a rla ein[11r·a. '" "IIJH'I'Íil\'1'1 a llll'ia <lilut·a t•nl.rc a eintut·a t' u lltf'io
elo lt<.•llthro. ,, us "iiiJ'<l:-' t'.lJitidislanlc·" tio~ anleriorL"~; ca:-;as na
Jap•·lla r·nJ'I't'·'P"'"'I'IIi••" a11~ bol•lí••,; n !li:ti" lt'l'S para r·it11a;
<li d<'Jl·' "" hoí.~"'" t'nr111a nrlo I in !Jas rt-cl as. Trcs b"li'ies 1ama11lto
lll<··di" r·n1 •·ad·a punlir1 . . \Llas ,;em lmnzidu. de tll!Jifli'ÍIIII'III."
ai•· :1 <'111'\'<t da Jli'I'!J:I: 11a~ IJI'Pga-' da~ ahns. al.ra~. 11111 ]l•llii" (a'":'llh" ;.:nmde no I'Xlrcnw snperioe de ,·.adn umu..
;; , :-loiJI'f'l':I:-;:H':l, tl!' (l:Jllllll :tZlll 1'1'\'l'Cie. 1'1•ilo de lr:t~jl:t:'c'<';
l•lta" i11g'kzas. i:!da •kilada. Cn.,Ju,ns para J'·Pc<o<:hl'l' a-; dra"''"a' ,, as p:tS:':ldl~i ra~, 1'1'1\f,,~s Clllll " ltomhru. Dnas ordr:n~ de
f'Íill'll boliit·-; lama11ho gl':lllil<·, ~l'llfl., os Jllai:; haixros 11a all11ra
da einlura, os maii'i allus na altura t:on:spondcnle ao uwio do
litJJJtiJro. c <Ji'i onl ros l'lll inl.ervallos igwws; easas nas la111~llas
pam os !HJlões e mais Ullla para cima: urrl1~ns de l11.1!iíes l'orlllalldo lit1llas tTclas; afaslam,•nfo dos )Jol.õcs do pa1· inferior
1 l a U e/m, du par supc:rior 1:1 a 1 í. Trc~:> bol õm;, tamanho
m<'·dio em 1:ada punho. _\has S('lll franzido, de coluprimenLu
a1,·, a parte superior da rotula. Nas pregas das abas, al.raz,
duas carcellas eom f r,-.s botões r:ada uma, collocacfas nas cxlrelltidades c no ernlro. Na einla, do lado esquerdo, uma pt'I'Silha
\<•t-tieal, abu!oada em cinta r•o1· um liolilo J:uuanlw m•'•di(l, para
:-:r·.~llt':tt' o lalint.
\ l!is . •Taqnf'fão, dn panno azul fel'l'l.'ll\ folgado P \Pn·llt••nlc cinladu. CompriHJPulo al1; o rw•io do dedo poll<:'g:n·, '~'HII
'' l•r:H;n na f uralnu•nl <l ealtido. PC'il.o de IJ·aspaSi'iP, gola d11il adn. Dua~ ord!ê!!S do qual r o boi •íc;; f amanho p;raucln. ~~~m!o
~~~ 111ais baixo.c;; na altura da cintura, os mais a!fn:-; na :tlfltJ'a
das ea\as " o,; oult·os "111 inll'rYallos i~llal's. 1:asas pa1·a os
btllõt·s n mais uma panl cima. Ordt·ns "" boliies l'lll"HI:tlldo liIlha..; l'<'da~ . . \l'aslaml'llln dos holof's du p:u· infl't'Íor 10 a 11
''/111, d11 par i'llfH'I'ÍoJ' 1:? a t:L Tre~ boli)(' ..; lamnnlw llll'.dio 1.'111
•·ada Jllllllin. Tt'l's bolsos. os int',.r·i•Jrcs C•llll
Jl(lr! inlwla~ .
. 1111111• (\ em<illl':l <lo l•olso int'erior ''"IJlll'l'ilrJ por dl'llit·o 11111
,.,,,1,. lioriwnlal para pas~a.!!;cm <ia J"'rnada ,;,.llliPII:t d•• t;tliJIJ.
~L.".:\ l'ldlocac;iío du liuliio ""!)l'l'iot' nas lre,; ulliruas Jlt'•.:a-'; '" l'elere a rwssoas qn•~ tenham os homlli'O-" JIIJI'IIIêtr~s. No
,-.n~•J de Jwrnbro~ Jl"l' dPiliaÍS inl'linnd•.1s ~''l':í feíla a ''"l'l.'<.'f'l;~l(l

;illl'l'l<l,

JljTf~ssaria.
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§ 2. • Os forros ])aJ'a todos os uniformes acima Rcrão
prelos.
-i. Dolman azul de sarja ou flanella, de modelo semelhante ao do unifor·me branco adeante descripto, excepto em
que os botiícs da frr•nh' são indsiveis e os dos bolsos de guttaJll'l'dla pretos.
fL Dolman branco, de brim (linho, meio linho ou algodão),
fol~wlo. no la !'111 Jlf;, fnlg·ada, fechando direito por meio de coldll'tPs, com ali ura n:ío maior dP 5 c/m nem mm.JOI' de 3. Com(ll'iiiH'IIfo a!/•. " llll'ill do dPdn pnllegar, com o hraço nal.ur·alIII<'II!P cal lido. l.ima ontem de cinco I.JOtões tamanho grande,
~<'lido o inl'e1·int· na a\J.m·a da cintura, o superior a c/m abaixo
da rust.m·a da g•Jla, ,. os outros em infervallos iguaes. Os boI íit•,.; podPJII S!'l' ti i;;rw~los de modo a fingir abotoar e fixados,
JtPslc caso, sol11'e uma pestana, por baixo da qual haverá uma
can·t.~lla, ondl' allut oariio bolões dissimulados. Quaf.ro bolsos
Jllll' f6t·a co1n TJIII't inlwla, frehadas cada uma por um botão
tamanho mt'·tliu . .Junto á eoslnra do bolso infcl'iO!' esquerdo,
Jllll' df'ntJ·n. lllll l'r>l'ii· hot•izontnl para passagem da pcpta!la
l"'ifiii'IIa rlo falin1. Abas ~o!tns.
ü. Dolnmn dP nwscla. igual ao branco, cxccp1 o em que
o;.; llot õrs da ft't•ntt• P os das pm·{ inholas dos bolsos são invi"i\'f'iS.
7. Colkft>s p1ra sohrrcasaca c jaqucUio, de panno azul
ft>ITt'i c igual ao da :-~ohJ·t•easaea ou .iaquetão respeetivo ou de
lll'irn ll!'aneo. t-'cm gola. AIJeJ·tura na frente poueo maior do
'11 11· a da sohrr>t·a~aea ou .iaquetão com que for usado. Ahot oat!u por s1ds JJot ÜPH tamanho pequeno em urna s•'• ordem.
H. Colidi' pam easaea. dp pannu azul fnrretc igual ao da
r·a-a<~a. otl dP easPmit·a ou J'uslão hraneo, ahnrto, eom largura
pt·opt'Ül para :H~ompanltn t' a ahe!'lura da e a saca. SPm gola.
,\ liot oado 1oo1· f!llatt·o ltot iops tamanho ]Wqnt•no Pnt uma s1í
ill'dt•tlJ.
~~. Calt:a para fat·dão, do mesmo panno que o fardão, dirf' i I. a, suffic innlement P compt·ida a cahir sobre o pé, sem pes1a nas nas cnst UI' as llf'lll !minha visível. As costuras de fóra
guarnceidas de galfín donrndn. segundo os desenhos annexoR,
eul'l'l~spondentc um a nl'l'i<·iai'S g<'ncraes e outro a officiaes suJll'riores e suba !I e r no:;.
10. Calças para os uni fot·mes de sobrecasaca, jaquetão,
doi! nn n hr:nwo, azul 1.' nwsc la. do reSj1cctivo material; fei f i o
l'fi!Jin o do fanlão.
t 1. Capa, de panno azul fnncte ou ff~<~ido impeemcavcl,
com a m1~>Hna appal'l~ncia, rPdonda, sem hombros, com roda
irn1al a :3/'1 di' um circulo. Comp1•imento at1> 5 <~/m, abaixo
da rolnla. Ft·<~hanwlllo no twsco1:o J)Or meio d<~ 11m colchrte
gr:nlfiP; " nu pPito. na allura d:u; caYas, JlOl' um l1otão P alça
c:t'lélllldo d<'sl'nh•J. nota l'Prlonda d11 10 a 12 <'/m. Capuz abotoado pm· baixo da gnla. Forro prPfo. Bolsos no fono, c firas
d1· p:u1no do lado do l'm'l'o, pm·a nellas passar-H<' os hra1·os
( l'ai'IJltat ivalliPiltP).
"
12. ~olwdndo, di' pannn piloto azul ferrete. folgarlo.
Jll'ilo rln fJ•aspaSI"I'. lima Pl'l'silha atraz na all.ura da cintura.
I:PnlprinwHto aU• 20 r/m abaixo da rotula. Huas ordens de
~"is ltotiit•s: us ini'PrioJ'Ps na altura do plano do pt•t·ineo, os
'-'llpt•t·iot'f'.-.: na alflll'a do flt)Seo!;o, para abotoar eorn gola le\antarla; os out1·os PTII intervalloR iguacs. Ortlnn~ de bolões
f'"rm:tJHio linhas n•c.fas P aht·inrlo ligeiramente dP haixo JIU!'a
l'illm. :\l'astanu•nto dos ltntiies: do par inl'et·ior· 12 a 13 c/m·
ti" :, .. p:u· 1 'I :1 Fi clm. Bolíirs dourados tamanhos gl'andns'
,. , ··•·to:n •~' "" 1'''~''"1.~" tJ'"' ~•·J·iin rn·ptos e e !tatos; lodos cosidos:
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(iola dn 1O a 12 c/m dP. largura. Dous holsos laterars horizon1:H•,; eorn po!'l.inholas na altw·a do 2" par de botões. Cúrt.e horizonlal, na allura dos quadr:is JHll':t pnssagPrn ela fWL'Ilada l'l'qrll'na do falinr. Alwl'l.ura alraz.
1:3 . .Japmm. d1~ parrrro pi!ol.o azul fenelt\ folgada. Corn]ll'itrrt•ulo ai(· o nxlrl~ll!O do dPdo nu'dio, com o bra\:O naturalrrrt·niP t·ahido. Urws ordnns !In eirwo holiú~s. sendo t• par
·lO r/nr alrai'l:o da allrrr·a dos quadris: 11s suJH'rinres na a\l,ura
d' • fll',;ctH;o, para a! rol oar com a gola le\'anl ada; os outros em
i nkr·yaJlos igua1•s. Ordens dt) )lnlõt•'< fonnamln linilas rf'cúts
,. :illl'ir;do lig·l'irarrJcnín de~ baixo para eima . .\fast.ammlfn dos
holllf•s: dll par· inl't•t'ÍCII' 11 a!~! r/m: do /1" par· 13::. !!1 e/nr.
nolllf'."' Jll'f'lo~. l'lll'tn:tlll Ígiial aos dolll'adll~. l.amanlro gralldf',
f'XI'i'fl/11 llS do /'f~SCili.:<l QIW S('rfip ]ll'l'iOS (' eha(o~. IPÜOS CllSidll•. l:o]a dl' 10 a 1:!. c/xn. Dou,; l;•rlsus lnleraes hori7.unlaf's
''""' pn1·1 in/rolas 1'111 all.ur;r r•ntn• o l" " " :!' parr''; d<•. lwiõl's.
h·, lrJ-:ign ias P d<•Tll:• is pr•t:as appl it·adas solJJ'<' as pet:as dr~
I I'-;/ i I' :
I. Bordado,: par:1 l'ar·d:lo ro!"li•·i:tl g''lll'r:rl). ;[,. :t<Túrdo
t'll!ll

o~ •h~senhos.

:! . 1 :a]Õi'S para os nniformPs dl' pam111. •·x•·••plu nu fardão,
para w · il'l'ieia"·' ~:t>Jwr.ws. e no azul, de l'in d<' eohre rluurado,
i;~ 11 :; ,.s a"~ das a mostra::, r~ o~ i !los no.~ p11 nh ns t l: '' rt~s pecti v o:>
'"'ifor·rnt•.-: e di-:(rilruiü·>s na scg11inle l'(H·ma:

.\lllliraniP. 11111 g·alfío largu ·~ Ir<'." ml-tlio~;
1:\rg:" ,. dons mt:·tlio:::;
Cunlra-almiranl<', um gali:ío largo~~ nrn nt<'dio;
''ie<;-almiranlt~, llllt galãtÍ

•:apilão r]() mar e gll~'t'l'a, qual r·•.r gallH·s llll'dio:;;
L1piliio <l<' fragata. lrr·~ galtif'~ '"''dios;
(;apii:Í>> dt• f'lll'\"<'1:1, <!<IIIS g:tll-ll'.'l liJt•dillc: I' lllll

J'illll

l'llil'f'

"' do11~:

Car,il iio-knt•nl r•, tlous galiies nH'•d i o~:
l'rimniro IPII<'llli'. um galãn mt'·dio " IIHl fitHl fHll' !Jaixr•:
:-;,•gundo lf'rwn(<'. um galão rw··oliP.
1limr~nsõr·~ do:-; ~~alõr>.~: Jan~o '•O ~:r/111 .'.' .. : !lll;dio 1(i 111/111
!111 ;,jH''; fino li lll/HI Ull J!.]".
lls galõf's [Priio f'nir·•~ si () m/111 dr~ iniPn:lllos e s•~rã11 ,.,rJ_
],,.a,lo,.; nus punlro;; tll' aee<lrdo l'lllll o;; dt>s1mlros alllli'XOS.
:3. <Jafi)ps para a. ltl'serva !\'aval: Os rll<~rliw.; P l'inos sub,.;l Í·lqidos por galü•·s onclr•ados de fJ 111/tn. r•nlr..Ja•::H!o:; ,. -;iln.:<•IIJ:-:.
"'' aee•'n·do f'lllll o.~ dP~wnlws.
A. DisLinel i1·ns para as insignias aeillla:
Corpo da Armada: unm yolfa 110 ~.al:io >'ll(li'I'ÍOL' crJm n
d iatlll'lro in I t•t'IW df' :lO rn/lll. Nos l'asos 1'!11 qun l'i!L'I'lll usarl11s
di~l ir1•·livo.' IW" hr·:u~'"'· isoladallll'lli•·: :tiH'or·a ho1·dada. a
,,,·:da. l'lll'Íll!;~:la por lllll:t p,.;/rP!la bordada :1 ouro.
Ctii'J"Hl ~~P ·En;.:,,·ni!f'Íl'o:-: ~ravae~: n ·-.oll.a roiJIO par:, :1 f:lll'J)d
d:: .\r1::ad:t <' lll!l:t f'."!dl!·r·a annillar l•:11·dada a u11r'o •~nllut:ada
;ll':rrr:l do~.- g·nlt•P:--;.
t:"I'P" 'k J•;r~.c;eniH·ir·,,; 1\h~elrin i:ila~: urua e;;pl!era armill:rr· locH'ih1lla a (J!':rh <'rlc;ol':lfia il"'' 11111a lwli<~t· hordad<J :1 ouro,
i"•!i<•l·:t~l!l !!l'i111:1 do~ ~!·a(<-\1'~. ,\jllri:,IJir•..; Jl!::t'ililli:'/;1'<
iwJil'P
,,. : ,!:!d;1 a ''!~!·:1. c·•JliiH~ud·t a~·in1a d1t ~ c:atõr·,·
l:lii'P() til' f:<rrilflliS~lll"iOci; du:•.s p·:IIII:Ji I'I'IIZ:Id;~c; [JIJ!'d:HJ:tc;
'11! 1'1 I, {'('![I 11':1 I J:,:..: 'I{' j I' li! ~ j{ ~~ g:tl(jf•;o-:.
!'!ti'Jll•

T~:,,
jrri1r,

• ,. ~ 1! 1:·

•:l•'Prd

d!'
r 1 d·

dr·· \":~r:d:·
i(' . ~..:. 11 ~··r I

Jq'!l';;t
;:· :'

F"'!t

l rl! ·· ·.

pH1'8.
f'il:ll

:-~lc!_;·

(I~

li

liH•dit·n---:

!!IH

li!;, ,-,!l·J·:t: par·:!

~·ld:t-

1

Ht]"!~;dt·.

;1

!':ld!((~t~o; [Hll"U ,_)-;
~~~~ '-~-!tirlli!'I)S don~
tiiii'P.

f'll1fti!'(HIII...:
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Corpo rk Pnlr·ão-!\Ilírcs; uma meia volta de fiel horizon1a I. bordada a ouro, eollocada nas mangas acima dos galões.
Lcmtrs da J~s,~ola Naval: uma estrella borrtada a onro de
'inle

~~~ .. ,.,

millinH•If·n~

galões.

cfp rlialllcl m coJl;Jcada nas mangas acima

J'ara.gTapho un ieo. Todns ne< distinetivos terão as dimensl>Ps t'm tamanho nalm'al do~ desenhos contidos nr• album
'1111' at·:.mpanlla 11 pr·t•spnle rr~gulam.ento.
;, . Un liip,.; t' dislinel i v o,; pa1·a Guarda:--Marinha; Corpo da
.\' mada --- gal:i1• fino ,.;(•nt volta: Corpo dp Engcnh('ir·o~ !\lacllini.~rn~: g·ali\11 fino~~""' o distJnelivo do respcetivo Corpo.
li. <:ar.-,.,.,~> di.-tinel.i\O>' para o unifonnc de mcsrl<'!: Dr>.
f·adar·~;o ou I ira de panno til" !!\, com as mesmaR
"'l.alH~IPridas para o~ rlnn rarlos c lambem cosidos.
cl i vos solto~ >'Prii11 df' rcl.roz •plreto, sa~Yn no caso
,.1 iv11 do,.; Eng·l'llliPiJ·.,~ '\laehini,.:las l'lll qne o glolln

dimen:;ões

Os distiu-

do rlist.\nsPrú dP 1'1'-

IJ·,,z hrane:• I' a llr•iil'l' d1• l'!'l ''"Z pret.o.
·1. j)j,.;f inel.ivo~ do.; l!tinisf.ros do Stlf1J'l'lliO 'l'rihnn;\1 Mililar: no rarrliío ,. ea--aea. d11:1s rarnap;PIJS n globo. armillm·,
ltlli'rladn<: a Ollt'O, ('nllrwarlns nas mangas acinta. das insign ia,;
rl11 pu,.; Io: na ,..olll'l'nts:wa. jaq11dão I! dolman br·anco nu azul,
IJT!l globo armillar dl' prata. de 25 millimetrofl de diameh·r,,
r·"lloead:• lHl' lllanga~. :winta rios galõP~, pam a snbreeasaca n
jaqnetfi,. r• t'JII al!lll·a I'IIITP~pmHJcntc para o dolman hnmco
1111

aznl.
H. (:al•ír•,.;

1• di-1 iiH'I i\·• h
para o unifnrnw hraneu: vfir
« l'latiua."-».
!f. Bntõt•,.;: rum·l':(t_L~, dolll'arlos, com dons circulas cont'l'ili l'it'O' r>m rr>IPVII. ~Pnrlo n drl cnntr'o aberto na sua part~
~llfiPI'illl'. J•:nlrP o ..- do11,.; t·ireulll>< 20 nstrellas tamhrm rm rc-

kvo. J\a pllrlc et>nlral urna ancora com amarra dii<posta Vl'rliealnwni.P, C'lll'imad:l por· uma nslrPI.la t.rP-: vr>ws maior "''
I.JIH) a,; ollll'a". di.~po~ta r'lll l'if'l~nln ~·.om clla,; I' neenpamlo
a
ahprl.nra. dt•i'wda na pari~> ~upt'I'ÍOI' dos eirculos. Todas as
p:u·l."" ..-aliPnll's d11~ lwtiJI',; sr\rão polidaf', sendo o campo
f1''"~'~' I' lnnilarlo. J)íanwlrn t1ns hotõc~:
granrlr. 20 mim;
IIH'dio, J:) :t1jm: I' Jll'tJIIl'no li mim.
In. Bnl ri f'~ para a ltei"rrva Naval:
Dt• Hl'rtinlo Cll!ll os desf'.nhn~ annexos, cnm as mesmail
rlirnen"ões IJIIP. os ncima.
el pcçaR soltas:
I . Alaruarrs n. 1 - Formado de duas t.ranl}as e tees yolta~ dn fio dP our·n dr) & m/m de uiamet.ro. As tranças, partindo
1le utna homhrcira dl' fio rir rmro rll' 3 m/m, forrada de velludo aznl mar·inllo P IPrminamlo nm l!tna só alç.a para enfiar
1111 holii.n prnprio r.ln uniforme. passmuJn a meno1· pela frente
{lo ]H'il.u P a rnain1· JJill' haixn rio bmt;n. As lr·~>s ynltas fixas
pnln~ doi" PXII'f'll10~ na dit.a lwmhrPira f' pasRandn -pnl' baixo
(lo hrar·11. ,\,.; 11'31H':1" df' !amanho tal qn~', Sll·!)poslm.; ns alarna\'1'.' na· solq·,·ca!'>ae:-1. " ttarl•· ini'Prilll' ria l'lii'Ya da ntetwt· ipasSI'
r.111 nlt11ra ''"mprf'IH·wlidn PPII'P 11s :l" f' 1" hnlõl'~ r a da rnaim·
n;~ allura 1ln 2" hnlfin. "'" ynlhts fleYrrn passar proximan•Pnlt•,
a::. ti r• !1 J'.'nt :J('in:a d11 !'fdnu:llo. :'lo t•xlrrrnu dr• enda lllllil
da- trnrH'ftS pPnrlrr·;í uma ar;nlha rl~ 'R.fí r/m. sr•gnra pnr lllll
l'~>l'rlão rir', llli'~Jiln l'in. l'lllH I!·P~ 111·,~ dt' rincrJ YOlla~, r.om o romi'I'ÍIIIPI11n "" 10 1·/m 11111:1 r r!P Ui a nnlra.
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Alamares n. 2 - Jguaes ao n. 1, feitos d~ ret.roz aztll
fr·rr·rtr. fmtremeado com fio de ouro.
:l. Bonef para officinf's gem~rar8 dr f.ooas as clasMs - Arm:F·fío Jp couro: pnla inclinada rir 40• a 45", de eouro. forrarlD
tl<' J>anno preto. horrlarla a ouro srg-nndo o desfm h o, sf'ndo nn.•
]l:ll'a ns alrnnranb's, mn para o.~ vice-almirantes e um para
n~ r·nnf.I·a-almiranfPs: a pnrfy inf••rior forraria riP marrorynin1
Capa dP p1nno aml f,•rrPb• ou hrin1 hranr.n li!"n. á q11n!
sro1·:í rlnrlo fpifio nor 111Pin ri•• mna armacão interna rlf' rrinn ou
r11Jiro matrorinl. Fmhlrmn srgnnr:lo n ilrsPnho, fixo rm 11mn
fif:1 d,. srorla p1·1'1:!. fr:•nr·nda Plll qnadrinh0i. dr :15 m/m rlr l:w1"111 n. Firl. r!1· r~alfío r!onrarlo rlr ri.:. m/m
"1. forrado dr·
,.,nr·inho :llllflrrl10. n,.rosn por· rlon« l1nLõrs fnmnnhn prqncno.
Para r·npíffi, .., rll' 111:11' r• g•rrl'l':l P ••apiffíros ri•• fr·:1~·af:t dP
1•11h' n~ ••1:1.'''"": i.l!'llfll ao rlos offj,·.inn~ gr·nrrae!<, com o borrlad" i~n~l :1n r!n rlr·~Pnlrn nrmrxn. P:n·a rJ:'l rJ,.mni.o nffid~P•:
j(:ll:!l ;;, rf.,, ofl'i•·iars S1T]Wriorrs. ·"'l'rln a. pala dr 1'0111'" pr•·f•1
1'11\ ''''llizndo J•ar·a l11da,.; as f'.l:tssPs.
-1. nnnf'f prtrrt a. HP~PI'VIl. Naval-- Comn o rlnr1 nffieiai'S da
} nnnrln. rnrn o Pml•!Pma enn.ofanfP 1!0~ rlrsr•nltns. hnlitl"'~ •·nr1ro
:•··i•n:1 dro.or'l'ipfos " pnln sPm hnrrlnrlns.
"•. Cap:li''''" -- nr r•.or•f.ir;on nn onfra olJhsfrmr•i:t Jr•\·r. for ..
r:11ln dro IIT'anr·o. FPif.in formanrln pala na fn·nfl' P pr·nlongad!;
p:11':1 f r:Jz, rir> ll'Orl'l a pl'Df egcr 0 pro~ ror o. f: opa al'l'l'dnndarh
r•rn !nr1111 rl:~ qnnl h:1Ver!i ~>nr•1l:td11 um fnrhnnfr rir :r](!rlllfio
l·1:'il['ll.
r;. l'alr-adn - o~ t~·po;; r! r cali'rrdn ~ rprr sr rPrPrro o art. W.
c,r·:,o rir Tlll)r]i>los nsnars: ns hnrzrg-nins r lwtinrr~ r!r Yl'rni:>: /(· ..
r·~., n r~nn rlf' 11111 rntTT'" foq•n qrralqnrr.
7. Ghapr:n armaon -~ Pnra n~1 offil•iaPs gnnPrars: rir JH'llt•
rlr ,,,rJ:, prf'fa. \h:rs dr 1:1 r/m rlP alfnm rln lado Psqrrrrrlo I' 1 T
''" l:trlll dil'f•i(.o. Pnnln~ dr 10 r•/m dro 1~<111lflT'inwnfn. nl'irn ~I"··
,,.,;,,.da~ nlras af,~ n r•xf•·PnH• ria~ ·li"llfas f.!llar·nr•,·ida r·r•m fita
j~t·•· 1 :r l]p d•anwlnf•· rJ,, :10 m/111 d•• lar·:~llr':'. :\'a al1a dirr•ifa 1rrn
fnp1• dl' 7.:. r/rn rir rfi:HIH'IT'Ii rormndr> pnr 11!11:1. fita I]P rllamaJ•,Ir• y,.,.,,,\ r• am:~rrlla r·••llrw:Hla rtr• lllndo a f:!11g"l'lll'i:n· a pa,·fi",
é·'IPI'T'ÍOT' rJ:1 ;>bfl 1'!1) Tlrr1 r,nnfn ('I'J'I~!i rll' :1 ~/rn para :1 rl'f'llf(' ;lr,
l11"t" ria r·np:-~. SnY,rp n fllJll'. ]Hl:l~:wrl" p•''" II>'PÍn rJ,·IIr•, nnm
rn·r·<illta f"itn rJP 1lnn,: r;:•Triros rlnnr:1dn~ f'm f'nlh~ rir• rnrvrrlhn dr·
''P rn/m rll' lanmra. T'•:n·findn rla n:11 fr. Rllpr•rinr d:t al1:1. p!ll'
tl••11fr·n. frrmin:mdo l'm hien. fingindo :rhnfnar rrn •1m hn!i\c;
hnt:nrl•n ;rr:uu!P. n parir infrPinr rln mr~ma. a lg-nnl rli9f:tnCih
rl:r~ n•mfns. A rlih nrPi'íllm p-narn,'rirln por fórn ·ror 1TIIl enrdfín
0Tl<Í"~rln ~ nnrn. Pronf:t~ g-narnrrirlfl~ rorn 1!:1lfío dr• r~trira dr..
;>11 ,,1;11, rlr lar·gnra r r\inrn vnlfns rJ,• Pannl.iio. qtH1 as m·r'~'llla
hr~r·. Sl'g'TlT'a:'l a 111113 lli'IJ!lf'Tla jlf'f\:1. rrn rórma rln pa]nmtorh
r"''~':•.rla dr gal~n rlnnradn li~n.
r.:trn ~marnrr,irl:t dr nrminf1rr
lll'lllli'n. Parn. nffieincs S·llPPri{)rrs: igual an rlns nfficinos .g:clll'l'fli'S. ~rrn a guarnirfío rir> arminho. Para officiaefl suhalf•·~·•lll~: il!tJal nos rlM nffirinro~ snrwriorrs. snhsf.it.ninrln n f'.!lPid;ir- pnr (':tn()rifbrl r' ;.,;r•n1 n r·n,·dfír, jqulr•:1rlr1 ri~"' 1111r'n. P:t l!f'l'-

f"'"'"·

n'r

ill•:l.

R. nra!:nn:J~. Para n~ nfrieinP~ (!r>nr•r'n"~:
Pnla ('.nnvnxa
p:il111afnria fnrradns rir gnlãn r], nnrn . . \ paln fpnrln J)OT'
r '''1 11'n n rli•;J)IlQifh·" p~!·n fix'lr n rl1':1nnn:r no' llOTllll1'1l. rnm
r."; r•/m rl•• lnr·~c1ll'n. ,, l'lllllpi'Ímrnfn rir• :H'c.r\rdn rom n l!nmliro.
',, I" 111/rn dn dinmrfr·n' nn renf.rn r nfinan·l.• p:1rn R nw: f''( ...

t'

AGTOB DO PODER EXECUTIVO

trr.mos. forrada de galão de ouro fosco de 2 m/m de largura,
applicado em aspirai sobre fundo dourado lustroso, com espaço de 1 m/m. A dita roca acompanhada por duas outras. do
m~srno modelo, sendo uma de 3 m/m ao centro, applicada do
lado da palmatoria e outra de 5 m/m applicada pela sua parIr. inferior. :Os lados da pala ornados por um bordado ondea()p de ouro fosco. acompanhado pelo lado de dentro. bem como a pnlma!o'ria. :de bordados de canotilho de ouro alternadamente fosco e lustroso, tudo segundo os desenhos annexos.
RnhrP a pala um hotãn tamanho médio a cerca de 25 c/m do
extremo e uma amo·rn. bordada a prata; sobre a palmatoria as
in1-'ignia,; do posto. bordarias a prata. Franjas de duas ordens
de ranotão lttslt'"~o dr> 'irí dm. de compriment.o. tl)ara officiae,;
SUJHn·iol'es: romo a dos offieiaes generaes, sem os bordados
:;;olii'P a pala e palma!.oria; n botão a cerca de 15 mjm rio exf r·~" mo da pala: a am~ora s.ab1·r• a palmatoria, uma serril'ha de
'iiodeoiJJ'Oporrlr·ttlt·" rlaroea dn3mJm. Para offkiaes .-,ulmlfrJ·nos: igual :í dn~ olffirinrs :;uperiores, sem a franja de eaJH.d i lho.
fl.Espada. nr. ]nmlro prr.f.o, rematando em uma ancora
praf.Pada. rlrnlro de um estllflo rliptico de r.strellas tambem
pral.r!adas, eirrmntdarlo por rlous ramos dourados de louro r
r31·valhn unirlos pelos pr's; guarda rlr meio corpo aberto, :dournrln, formando folhas de carvalho. tendo' pela parte externa
1:ma ancora dP prnJa enrimnrla por uma estrella do mr.srno
metal. srmln a nn•·ora dr~ 30 m/m o a estrella de 15 m/m dr
dinmrfro; arco .fir mf'lal dmll'::l:d'o tambem. da cabeça do punho
{t guarda. e lnvrnrln'. Lamina chata e direita com a maior largura de 2G m/m f' rnnmrimrnfo de 85 a 95 c/m; sobre olla
lwvr.rá as inkirtf's E. TT. n. de um lado, e as armas nacionaes do nulrn. alr'm rfp nut.rns ornatos apropriados, facultatl"'nmenfe. Rainha r!e ('ouro prrlo rnvernizarld com boeal de
e r/m. hrar,rtrli'Íl'::l !i]r fl r/111 (' pon(P.ira dP. 20 c/m. tudo de
mr·!al dnnrarlo. T•~rmina. a. pnnt.r.ira. um golfinho; no bncal P.
nn hrar:ariP.ira haYPr:í 11111 adorno imitando um nrí rtirflitd de
r;-~hn. rm rrur passnrfíri os ams para nelles pegar o talim.
! O. Fiarlnr 11. 1. l'ara nffi<riaes generaes: de galão d~
r~leira dn ntrr·n lavrado. rlnhrado. de 15
m/m dP. larg-ura.
enm uma fi\•plJa f1•rminan:.lo por uma borla de ouro ar.hafarlfl' hnrrlarla. f> a r·n n rri(' ia f' R Sll perio'res fl i'mhalt.ernos: OI' -rlllpln rnt'Clão rlP fileira dourado. de 5 m/m de diametro, tP.rminnnrlo rom tlllla hrll'la ncltalada. ~>ncanastrarla a fios de rmro
ff1°1''l r
lnstrosn' inff't'r•nlladns. A meio do eor·dão uma volta.
flr• fiaüor·. í:nmprimrnln rln fiaflor, com a Yoltn, para torlos
o' nffieiaes pxr·luirla a prra: 2R cfm.
1 f . Fiador n. 2. Para officiaes superiores e subaJf.crnoil:
i~nal ao n. t. suhstifuimln n rordãn dourado por um cor·rlüo
rl0 r·rdrnz a;m] ferrrte.
1:?. Passarkiras. Para n'fficiaes generap,s: de nanno azul
feni'!P. dr 1 f r /rH .r] e _romprimcnto' e rlP. 3,5 dp, lar~·nra
rnm os hnrdadn;:; sr>~uinf,e::;: guarnir,-ão de cordão ·rir caro! illtn dr nnm fns.co ifp :l m/m rtr largura; no centro uma
:tl!f'ora (Ir. :3 r·/m rle comprimento e em cada rxtremidade
11n1n Psf.rf'lla .rJn 1fi m/m dn rliametro, todas bordadas a prata.
P:11·a offiri:ws sn periorrfl: do mesmo modelo e dimensões que
p:q·a o< offir.iarR gr:meraf's. Rendo. porem, a ancora bordada a
""r". !'ara "" n fi' ir· iar•" su!Jalf ernos: dó mesmo modelo 11
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din1r>n,;õ1';; qtlf• para o,; ot'f'it·i;~.o·~ l-!<'111'1'<1""· ,q•nd" a :IIH'or;l r>
•·.-ll'<'lla,; bordadas a ouro.
1:1. Plal.iuas. llara us orriciacs g·cncl'ac,;: fcila'< 4h- llilla
<!l'liWr·ÜO plana UC COUI'U JICXÍVCI, forrada UC panno azul fl'l'l'elC, de feiLio indi!'ado nos dascnhu:'i amwxos. l.c•ndo no Yf'l'lit.:l' 111n Jwlfu1 tlc tamanl\11 mr\rlio. Formdas Inngitudinnltllt:llle JIIH' 11111 {.!:tlãu largo, t!'.udo, IJuruaua~ a pral a. tlllta <111toJ·a. n di::;lim:li\o cotTt',.;l)(ll1deul.l~ {L classe c a' in~ignia" d"
1'''-;lu ignae,; :b P-;[aJw.Lecida~ para as Llrag;ma,;. Para 11~ nl'fieia~:s .superiores e suballet·nus: al·mat:ão c fnit.io t'OillO a ""·'
ufl'ieiues gr'JH'I':\I's, com os g·alÕ<'~ P dislinl'!ivu,;. <'l'!!'llllll" o
::;y,;lt·1na indkado pam os punltu~. sendo u:r dL;lint·l iv<~,; ""
llwlnl dourado. ,;alvo u eaRo do." t'ngenlleiros maehinisLa,;, ''lll
'IIJI' 11 g·lol!o ,·. dr· ::1Pial pralt•ad" ,, a lll'lit·l' dl' llll'fal dllllradtl.l'
11 tll:!
a llj'IJI':t 1: l':l! :•a1I:J. ~'~1 antp:t1/a ,. lH d P:Hia. t't)!J,,,.a,la 1'1! l1·~·\
1'111'~ r•" 1""~" ;willUI l't•l'i·l·ido.
(),; !.!ai<;,.~
d,, 111 ,, :> 1:1;111 •k

1:,1·;.:1tra.
I í.

J•Jalinas pal'a a lk~ena

~·alí•c·~

Naval:

"""'';11111~

ue G mJm. l'llll'ela~·auo.-; l~ ~iugPlu,; I' di~! inel Í\U-<. UI' :ll'('l.ll'dU
tlllll os desenhos.
I~•. Talim n. I. l'a1·a tb "fficiae;; !.:Piwt·a,·s: Cinlurii1t
de galão ue fi11 U() {1111'0 de qualr11 l'lll'l]i'ít·~.ctle .\0 Illll11 <li! ial·gura. fonado do \·elludo ruul celeslt·. Fecha!lo na l't't'!tle I""'
liiii:L fivt'lla atTernatada [HJt> uma clt:lJ>a ('Í1'cular dourada de
;,o 1111111 t]r• diamctru. ~~· ecni!'O da dn:11W uma aJH'tlr:t pl·a1cada disposl a \ er! iealtucnLc'. ;·lldi·ada d1· :' l 1~1 l'l·ll:t" . .~1'1111 •
a 1(11!' fiear vor l'ima do ande di' tamaull1J duplo da,; 01111 a,;
r· Jll'rtiPada: l11dn c·cre:llln "" do11,; ramo" d1· lom·n ,. c·:ll'\';tlilll.
11nidos pel-us !J';"• ~~lll t·elü\'O JIJ."t" "O]Il·,~ c~:tmpu polid11. 1·111
pas~ad.,t· de H mim ;Jr laL·gTII':t de ~·ada lado da fiYPlln. l111a~
l'l'l'lll!das duplas de galão de uu1·o dP IG lllllll dl' largiii'H. 1111'Yt']lllrlll azul CI'IPsl••. r"n' pa">adll!'I'S dt· l!l~"lal •l>~tl1:1<1". abotoada~ a t'fi!Trdir:n~ ['(!rm:Hias por ancora' d•nll':llla,;
1'11111 " anc•la para hai:-.:11. IPI'Illill;lllllll '·''" lllllsquc·.fií•• ..; rpw ru·gariio no:c aros rln l'sparl:l. llnlil IH'I'IWrla t'lllln('ada na al1111'a
""quadril r•sqw•t·do ,. a nttlL·a na~ c·11."las. a nwio da !'inltli'H.
,\ Jll'l'tmda do quadril 1<'1':Í um l'lllll[H'intrnln lnl quP a r-pada,
nnlla P<'1Hiurada prln ~<t'tt uru .,:upL'L'Ítll' I' ,:nlta, mal loq11P nn
chão. A pf'rnada dr lrn lrd 11111 rnmpJ•inlf'nln ln·s YPZPS

' ada~ de

Jllll i11r tio quo a dll quadril. A pe•;.a l'i':-;:atla ;la prTnada do quadril na sua em·l·edit:a arrPmatandn I'Oill 11111 mr''IJIIPI.i'io para
lamllrm seg-m·at· a (•spncln prl1' ~r·u at·o SlliH't'itll'; a JW!Cil corrnsponr)Pnl<' :'t IH'l'llarla de IJ·az <liTI'lllalando 1'111 11111 lmLiio m(•din. [';u·a ns 11t'fit•i:u•s stqH•rillt'l'.': Cinftn·ão dl' T'i'll'llZ :1z11l
''"I"~~ P fran~·ado. f.'lll iflt:Hirin li o,.;. t'0111 dt1as 111arg-P11~ f, 'l'lll:.l• la."
cll\ t:•Ol'flúC5 verticaes dt~ I'? mim Ul' Cllnlprimru(o f' ";' "'' lat·glll':l. r·nhl'rln;;, 11111. sim. II!Jt.rr'. nii11. d•• t'io rlollt'ndn: ,, t'f!lllt·,, r·nll'f' :1.~ 1l11as 111:1r~:~·n~ r•111 !••t·id" d1• '111:1d1·inb"' d•· l'!'l'l':t

.t,.

! 111:111 1.k lado.
f 111;~~ pt'l'lladas d11pln" "" 1111'"11'11 l'l·ll'"i' ('11111 " ' 1'nrdü"'

da~ 11HH'AI'Il~ 1'111)1 :) 111!111 dt• :tlllli'<1. () 111:1i~ 1'111110 o f'~l:illl•il·
t•idll p:wa os ol't'il'ial•,.; .!!l'll~'"'lf'"'· I ll'li~>ia•·c; srtb:tll1·;·n:>~ · .,,,~ll:d
:1•1 ""~ officia"' ,;up~·riorP;;, t•ol!lw:tdn". 11"1'1 .. 111.
" ' l"lrdt-1(•,;
\l'i'lir:lP' no r·.l'n!ro. "~ quao~ l1•1·:~1" ltj 111:111 d•· •·<liiiJll'illl"lll"
,. "" qnarlrinln>s na< lll:ll'i!''ns.
lli. Talim 11. ·~. Para lnrlo.; 11-'. 1d'l'it·inl'~: !'Ir• ,.11111'1> p1·c·lu
1'11\l'l'llitad"

d~>

·,o

m!n1 tk

lar~~~~·a.

1'''11'

a

•·l~<lf'"

I'

d•·111:tJ'
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iguacs ás do n. 1, sem as corrediças de ancora.

As pernadas siugelas c fixas em tiras de couro r,osidas por

dr•nfro do cinlrrr·ão on rlc qualquer modo invisível. A's demais
par· I PS como o e;;;talwlPeid·n para o n. 1.
Art.. GO. Todas as peças dos uniformes já rosumida~
nwnf "· dr"'eriptas, SI~ rã o ef'tricf a mente iguaes ao.<~ figurinos.
uuddt•s í' dns,•nhos anm·xus.
Arf. OI. O~ unif,n•rtle~ P as suas rombinaç.õcs serão dc,.ignadHs nunlí'l'ieanwnlt~ como se .segue:
1. 1'' unil'm·rnP.
·• 1" bis-t•ollotH azul.
:3. ldPm. idt•m, eolldP llranco.
'r. 2" 1111 i fm·n1e, eom calça azul.
''· ruem. com calf;a hranca.
G. Tdcm, com calça azul, bonet azul.
.
7. ldf'm, t·nm ealc:a azul, honct aznl, pernPll'a:;.
1'\. Idem, eont cal1;a a?.u\. eapaccte..
!I. ldPm, eom eal~~n aznl. capac.ete. perneiras.
1 O. Idem, com calça azul, honet branco.
11. lrlcm, com cal~a azul, bonef branco, pcrneims.
l '!. ldC'm, com call'a lwanca, bonel. branco.
J :1. Idem, com cali;a ln·anca, bonet branco, perneiras.
I 't. Idem, com calça branea, capacete.
lri. ldl'm, l'nlll cal\:a branc·a, capacele, perneiras.
!ti. :!" uni l't·omf' de Vt~r·ãn, honet.
17. Jdt~rn. eum bom·!, !Jt'l'Jlí'iras.
l X. Idem. rorn r,apacf'f.f~.
1 \). Idem. com capaenl f!, pt!t'Twiras.
:!O. 3" Utli !'ol'!ne, eo11t eal1;a azul, bonct azul.
'!I . Idem, com ral1:a azuL IJonf'l. azul, espada.
:.J" unifut'UH'. r·"rn t·alca azul, honrt azul. espada c pcrnPil'as.

:>:l. ldf'm. com cal~:a azul, honet branco.
::! í. IíiPm, t·om cal~a azul, honet bram~o. espada.
:!ri. lrlf'lll, t·orn calt;a azul, lwnet branco, espada, pceneiras.
::!G. Idf'lll, com calea azul, capacete.
:27. ldcm, com calca azul, capacete, espada.
:'I'\. fdcm, eom calça azul. capacete, espada c perneiras.
:!9. Idem, com calça branca, honet branco.
:lO. Idem, com ealf;a hmuea, honet branco, espada.
:; f • Tdr•m, com eal1:a hl'anca. honct branco, espada e pPr~
ncil·a,;.
Idem, com calea !ll'anca, capacete.
lflmn, com calt;a hranea, <~apacele, CS}Ja!la.
.
Idem. com eal~;a bt'anca. capacete, espada e pcrnetras.
1" uni f'ol'!nn bis, com calça azul, bonct azul.
I dom, 1'mn calça azul, bonet. azul, esparla.
fdtntr. com calt~a azul. honeL azul. r.·rwolver·.
ldPm, í'OIIL calt~a azul, !tonel mml, C'spada e r1wolvcr.
ldf'm, com cal1;a azul, hmwl azul, f' Spada e prwneiras.
Idem, com ealt;a nzuL l>onPI aznl, PSparla, rc\·nlvPr P ver·neil'as.

í I. ldem, com calca ~rznl, hond hranco.
'•:?. Jd!'.m, com eal1:a azul. bonP.t. bt'anco, espada.

l·l. fdt•m, eorn ealt:a a7.ul, l•onet branco, revolver.
'"

í

't.

TdPm. rnm ca!t:a azul. hnncl. hranco, espada P revo!v('r.
Idt•! ,,, ''"111 1·a lt:a :ntil. ltt•llPI branco. espada e TH't'ncira".
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.HI. Tdem, com calça azul, bon~t, hranr.o, espada, rrYolv~r e
perneiras.
~ 7. Idem, com calça azul, capaeet.e.
ltH. .p uniforme, com calça azul, capacete, espada.
q!J. Idem, com calça azul, ca.paeel.t·, revolver.
fiO. Idem, com calça azul, capaeefe, espada, revolver.
fd. Idem, com eal1:a azul. capaePI "· ...~pada P pt~l'JJniras.
;,·:. ldi'Tn, 1'11111 1·alr:a aznl. capai'PIP, espada. l'I'Yo!l·l'l' " JlPT'neil·as.
fí1. Idem. 1~om 1·al~a hr:wr.a, calçar! o lll'anco, IH>ne!. lll'anco.
'>I. ldrm. eol!l cal1:a lll'anea, calr:ado hraneo, l>olll'!. lwatwo,

f'S]HHia.

:;;; . ld1'Jll. eorn

1':1 J.:r~

l>ranea, cal1;ado hranro, hollf'f l>r::uwn.

!'('\'1>1 \'1'1' .

ríli. Idem. cmn calt;a lll'arwa, l'alçado branco, li11111'l l>ralll'<>,
l':"fl:tda

I'

l'I'H>IY<~l',

;,7. lt!Pnl, com calça hr·anca,
:.~.

hnrwguin~

prelos, honP! lll'anco.

lriPrll, eom 1·al1:a hratwa, )H>I'ZI'gllins fll'l'los, IH>III'I )>I'alu•o,
1•spada.
:,~1. ldl'lll. com ral,:a !JraTH•a, lHJJ'ZI'guins Jll'l'fos, lionl'l l>rUIH:o,
J'r:volvnr.
lill. ldrm, eom rmlr.:a l>l':llll'a, 1H>t'7.1'gllin~ prl'f.n~. IHIJJI'I hranco,

Pspada I' 1'1'\'olvl'l'.
li I. ldt'nl. er>lll l'alr;a lwanca, l>on..t llranr:o. !'Spada P ]JI'I'nPi r·as.

fi-~. ldPnl, rnm raJ~a ll1'anra, honf•f fn'auco, P~JHtda. J'PYOI\·rr
I' jJI'I'Jlf'ÍI'tlS.
!i:l. TdPrn. eom r:alr;.n. hrancn, calr:ado branco, rapaefP.
li\. Idem, I'Olll r·alr.:a liranea, r•al1;ado ln·aneo, !'apai'IP. f'Spada.
n;;. Tdcm. com calr;a lwanca, calçado branco, rr~rmr·ri.P. rc-

Yiílvm·.

tili. Idem, com cal1;a branca, calçado lll'anco, carHu'efP, r·sparla C rnvólVPl'.

fi7. Idem, com ealça, borzeguins m·nf.os, capaccf.e.
!>~). f dem, eorn r~alr:a 1>r a 111m, hnrz,..gu i ns prnlos, capaeel.r•,

1'.~

parla.
ti(J. Trlcm. com ral1.:a hranca,

horZI'gnins pretos, capaenlr,
revólver.
·;n. Uniforme, eom calça branca, IHn·zeguins pretos. capaccl r. espada P rnvólver.
'I f. Id1~rn. eom 1:alça )>l'anca, ca.paceln, espada e Jll'l'lli'il·as.
'1.'!. Idem, eom 1:alça lH·anca, cap:wi'( r•, l'sparla, rr·v,'•l\·1·1· ~

perneiras.
1:1. 1" uniforme l1is, com calça azul c capacde.
7,'J. ldmn, com calça hrancr~, calçado lll'aneo, honef. hl'anr·o.
7~•. Idem, com cal(:.a Jn·anca, bort.egui ns pt·nl.oR, l>onPt. IJI'UIIr'o.
'I li. ldl'm, Pm t·alr.:a ln·anca., cul~·ado ht'alteo. capatwft~.
77. lrll'rn, com eal{'a hranca, lJor?.t'f\'Uill!l {ll'elo~. l':tJ>:t~PI'!r.
7H. ri" unifol'mc, com lJonet.
'1!1. Idem, com lJonef, espada.
HO. ldrrn, com bond., l'f'Yólvnr.
H I. I drm, com honct.. ~"Spada c revólver.
W!. Idem, rom honrt, rspada, pcrn•'iras.
f':l. TdPm, com honet, espada, rcYÜIH'l' e pcrnrirm1.
H.\. Idem, eom eupaccl c.
Wí. lt!Pm. com capacete, esparla.
Hli. I riem, com capacete, revólver.
H7. ld1•tn. rom capaedn. Psparla I' l'PVúl\'I'I'.
~::·:. ld''lll. r·nm c:tp:u·1•l "· P~pacln " J>l'l'lll'iJ·a:;.
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tl!). Iuem, com capacete, espada, revólver e perneiras.
90. ü" uniforme, com borzeguins pretos, bonet azul.
91. Idem, com borzeguins pretos, bonet azul espada.
!)2. Idem, com borzeguins pretos, bonet azul, revólver.
U:J. Idem, com IJorzeguins pretos, bonet azul, espada e revólver.
Idem, com bor·zcguins pretos, bonet azul, espada e perneiras.
Idem, com lJorzeguius pretos, bonet azul, espada, reYólver c perneiras.
!Jli. Idem, com lJorzcguins pretos, bonet branco.
U7. Idem, com !Jot·zcg·uins pretos, bonet branco, espada.
U8. ldcrn, com !JorZl'guins pretos, bonet branco, revólver.
!)\), ü" unironne, com horzeguins pretos, bonet branco, cspaua e revólver.
100. Idem, eont lHil'Z!~g'Jins pretos, bonet branco, espaua c
pcrnci ms.
1 () J • Idem, com bor:wguins pt·etos, bonet branco, espada, revólver· e perneiras.
102. Idem, com l)()rzeguim; pretos, capacete.
10:3. Idem num borzeguins pretos, capacete, espada.
10í. Idem, com borzeguins pretos, capacete, revólver.
iUfí. Idem, com horzcguim; pretos, capacete, espada e revólver.
106. Idem, com lJorzeguins pretos, capacete, espada c perneiras.
107. Idem, com borzcguins pretos, capacete, espada, revólver
c perneiras.
108. Idem, com calcado branco, bonet branco.
f OH. Idem, com calçado branco, bonet branco, espada.
110. Idem, com calçado branco, bonet branco, revólver.
li J. Idem, :;m11 cal!;adu IJraueo, bonet branco, espada e L'evúlvrl'.
I 1:!. ] dL'Hl, 1_:11111 ealc,:ado braneo, capacete.
1 I :l . Idem, c.um ·:alçado branco, capacete, espada.
1 f l . Idem, -~om ;·al!;ali1, b ram:o, capacete, revólver.
1 trí. ldnlll. t;uni ealc.:adn braneo, capacete, espada, revólver.
HG. Capa.
1 j 7. Capa com capuz.
f I 8. Capa sem eapuz.
11 !) • Sobretudo.

C:\ l'l'l'ULO VIII
Jlllt\

Ar!.

UNJ!'OI\~IES

DOS AVIAOOI\ES

fi:.'. 0,; avindnrr.s diplomados usarão os uniform!'s
art.. '2° dl'slc re1Julamcnto tendo uma aguia borenJio,·ada aeinm dos galões e mais as seguintes

rnnslaniP~ do
daria :J Olll'll

nlf,oraÇ'õcs:
n) rrn lnl"ar do .'J" uniforme: t.unica de modelo inglez de
F:Jrja mml marinhn enm llUafro botões, sendo as passadeiras
rnnlP·; do nw'mJn pannn eom a ancora bordada a ouro e reRpc-rli\'fH ga!õPs. O aclual distinctivn bordado a ouro no lado e~·
qll<'rrln do IH'ito. Calção e calca do mesmo panno. Camilla e
cnll~rinhn, branrno. flrr~.vafa preta. Perneiras ou botas altas

.\LTOS lJrl i'Oi>LJ;

L.\LCL'Jf'•O

clf' :o.l:u·a:-. ilrilas. Ginlw·;[o do rnndo·ln iugi!'Z ti•· ~~~la pr·,,!_a
n f'I'Sfll'r'livo l,tlahai'le pa~,;adn da dit'I'ÍJa para a '""'l!ltc•·da.
::.,lrii;i. pr•·la~. !~'""'' ;Jd;Jalnwn 1 :• 1'111 JFn na 1\'farinlra;
I•! " :wltt:.l llr·anr·o ,.,,,, o di~l Ílll'l i\·o d•( nwlal d•>llt'ati-' ~
11'ar~o- no la•L1 ··~qn••rtlo do peito;
,.; 1'111 lot!:u· d" li" llllifo!'llll': rlnlm:1n J;aki. modelo scnwlhanlr n•1 IH:,;nrn l'f•lll bolso;: f'llfl!''''nJ'I''-' rll' JH'I;~,nt e inferi•.•rc~
d1• foJ,•; holii . .,> fll'l'fil."'. Piai inaf; do nw;::mo panno e do acf.tHJI
m•Hit·l••. !'Om arwnra ,. !.:aliie'i prd"~ fixa l'm um do" e:dt·enw~
,. a!l:•rnnnd·• "" ~trlfi·P. Cal•:a ,. rah::io "" lll""Jnn p:wno t~O!I' u
di~l inl'livo "'' JllP[al dourado c li"':JIIn nn lndo l' 0 fllll't'dl; do
: •·iln. ~apalll.' "li borzeguin:-; pi'tl•l<.
]'PI'flf'ÍI':t~ 11{1 J'l'r!'Íll(~; prpfas lflll\l!JfaJiVnj.
§ 1." (J .j·· unii'nrmc set·ú para 11'0 nxtf'J'no 011 inler·no.

I'(J!n

~ :!." O 11s" ""' nni fnrtll~'."' ];;tki 11 far~nllndo ao~ offki:w-;
:dtllllll••s :n iadun_:i'.

f:,\PI'ITf.O 1\

f,rf. (i3. 0~ aspiran:r•s :Í g"llaJ'IJ:lS-11l:ll'ÍI1ha I' n.~ :t:>f'il'attii'S
r·n:Pmi.~s:•ri"; JHI:i~llir;lo I' lh:tl'ii" os llfrifnl'llli'S azul. lH·a!lt<!
'' mpseJa. tlns mml~·ln.s f'stahclrcirln~ pa t':t o~ offidac~, com o.~
di-iin•·li\·o~ t•.<IP:IIti<.' nJ<•nriunarlo-< ' ]JI•Hd igual ao du,; ofl'i-

:i

•·ia<'s _·,uhai!Pntus.
l':tra1!rap!JO trnir·n. E:<sr!'l unif•lt'llli"' ~rrfio n'~fl"''IÍ\.:ltll~'lllr:
t!f':::i;...!l!itd{ 1 ~ I"~ ·!'
11 ::"_
.·\1'1.• 6í. Os a-<piraniPs •r·:.:uir::" as rli,.,posiçõe:; solll'<' t::tl~:nrin. r·ami-<a~. ~·~lll;u·itdiP<, pllniiiJ·', 11fva~ r• ;:!Tavatns •·sla!H''•·''id:••• p:u·a u~ 11l'lie1a1';;.
Ar!. Ví. 1\s r"''fl:t' de a1!aSi11llll para <~" n~rir·:.nff' ...: -;r" ;t"
:r c:q.1a r• a .::q11•llíl. Í!.:ll:tP,; as do-; ol'l'il'.iar•,:.
P:u':l:.:ranlt" 11t1i•·"· .\ j:1pnna <'· "" usn nbrigalo1·io p:ua ns
~-·pir·anll'~ ria l:«·nta !\'aval I' farnlf:ltivn para n~ :1~pir:wt,.~
;• r·Pnlhti:--:_...;ar·i'··""·
:\ri. (i(i. 0.--: :J~JrÍJ'::tfll••s u.~ariio ''~ ,.;r•;:uinlc,; dbliui'IÍ\11:':
i''. nn dnlmnn nznl plati1ws do mndl'ln csl.ahelneidn P'll':l
.. ~ ,,fficial'.~ ~ll(ll'rÍ••l'I'S ,. .-uhalf:•rn".' ~1'111 ;:alfio; no~ hraeo~ cs
dic;till 'ivt:s r'ul"l:itJI('s r], rr•gulam,.nlo 1!:1 E.~r:nla :\':J·.aJ (,,,; __
nr••fll" para o,; :l"i"l'~:nt"~ da E"e•J!:1 l\'rrva!):
~··. nu dolnJall brarwn plal.ina do JIIOdPI•• t'slalir·l••rirlo
p:n·:1 "' •d fil't:li'~ superinrl)') c ~nbniiPrnns. ~em galiin;
~!". no rlnlnwn mr.q·Jn: rJ>; asmrartll's ria Eseola Naval l!~:t
r:Ítl ns dislindivno;; r•onsl:mlrg dn rPglllarnrnln ria Ji~st·nla .llí:1val
li<" lll":ll.;os; ~~~ asliÍranlt•s a ('o!IIIIIÍ~::arios Jtsariin lanlhl'lll 11os
hr:J<:11s " disl.irll'l Í\"rl d1• l't"'P<'el Í\ll l'•ll'flll. l~s.,nc• rli:<l inel iv11~
.'t'I':ÍII 1k [l:tllllll Jll'l'(ll.
:\1'1.. n7. Os aspiraniP;.; nn.~ Y:trios t'H~"" rJ,. qu•· I r:~ la '
:11·1. 1::. (' hPl'll :1-<"'ÍIII llll' :Wf.ll' :1 ljlll' :;ri!IPill'l'PI't'lll 1'10111 ~>ff'í
r•Í;Jt'.'· \"f'"l.il'flll " 1" unifn.l'llll' p:li':l at~llllij):tllllrtl' 11 I". r·· l•is.
·.•'. :J". :'," I' í" h i-~ dt),..; oJI"iciaP:...:: ,. ?n pai·a :•.Ctll!tp:ndt:t'' o .'!" flp
1

0

\ r·r·;lo P o :)fl: n !:" para :l(~flrllfHlnhar ~~ ()" ~
l'a!'a~ra,-Jiill nniro. Nof; 1'-llf'll., t'nt fllll~"

<1-pil'nnlr•' t'•lr· ,-rslitlo para

ac0111panlwl'

I" llllif"I'Ttll~ dl)o:;

o 1". I" ]li~ ,. ''" "''"

"ll"ir·i:u·s, '~'f'fln "'adn~ IHva' ~1" pc•llií':t hf':tní'a.

HH

\!:TO:-' 111) l'IJPEl: EXECCTI\0

Arl. G8. ,\o.~ ea~os
"" ~litigo ante1·iur e l'lll
I'

11

~"~vaditll,

~

a que ~c refere o paragrapho unico
passeio, os aspirantes usarão o latim
adiante descl'iptos.

f." (I I'."JI~l!iÍIII SOJ'[t U~ado ~l'gi!IH.Jo O rliHpOSi.ll COJII l'CIH<:iío ú P~pada dos orficiaes, nu que ful' possível.
.

§ :! . " u~ asp it·anl PS a connnissa!'ios nos casos estabeleCI-

do~

ol'fi1~iae:-, Uf:'UJ'ão lalim igual ao dos aspirantes de
\I;II'inlla f' ··~tHHia igual á dos ufficiaes .
.\!'i. !i !I. Nns f'a,.;os não eonsitiPrados acima os aspirantes
11-iHl'iio s<·u~ uuifot·nu•s 1-'f'f!l!Hdo o disposto no regimento in1•'1'11" tia E~cola l\aval e os aspirantes a commissarios acomp;• nlt:u·iíu o di ..:posto pal'a "" officiaes.

pam us

AJ'i .. 70. A cnpa

f'

a japona

~Prão usada~

nas condições

,.,falwlt•t•id~l"

]lnr·a ns ul'l'idaPs.
:\ri. l i . O I alim e ··~pad i ru acima rt~fcridos

nhcllcccrã•J

:1·' "''fl;UinL"" •i<'~e,·ipt,:Üf.•s:

"' Tali111: t•irJ(Ili'iitt fi,. t•adar·t·o de lã azul forl•·. de ct•rea
d·· :10 Ir!/111. I'OTrl l'ivl'la Plll lllll Pitr•·mo c o ontr·u fol'l'ado do
l'oll 11·11 ,. 1'111" i lll"z~",;. l'••ndPrrl es do cinluraão dna~ pm'nadas
,~,. l't'ir·fíz a~rii Jn:rriniHI. l••eirl" 1'111 <pmddnhDs, eon1 ferragens
i;c•r:lt'~ {r~ dn~ off'i<·ia••s ~UP~"I'ÍOl'eS e subalternos . . \ pernada
dn <]ltndril, d•· l'llll:llt'inwnlu tal que o bocal fique na alt.ura
d:r !!J;tu <·nm " l1r:-u;u naluralmrmtfl <·ahido: a rwrnada df' lra1.
1•·•·:·1 II!ll r·r•IIrprirrll'lllu dt!plo da do quadril;
h' .E~'[J:tditll: d" l1UIIIrn prelo, rematando e111 hola oude
lt:1\ •·r·i1 n11w :JIH'III'a, ri" un1 lado. r• as armas Ilacionacs. do ouf•·". t:oiJ"" <'111 t'I'HZ. M11la t><lra .~egurar a lalllina na ·bainha.
l.a111i1ta elwla f' rlireil.:i. <H'nada como a das espada~ dn~ o"li•·i:w". l'llill :lO 1'/lll rll' COlllj)l'ÍllWfliO. Bainha de COU!'O lJl'CLo,
t:llll1 hnl'nl. hrar:at!Pira " pnn!Pira lisas,
~l"'t'i i\anH•nir·: <J IJueal " a hra<,:adcira

tlc G,35 c 7 c/m, recom aros para neiiJs

p•·.C!ar o lalim.
t:.\PITULO X

.\ri. i:.'. O Esiatlo l\Iaior. f.rudo em vista ci,·cumRtancia~
"'d.ar:õPs do annn p, as eonrlicõcs rio loeal em que
"'1'\'ir·<'nl ··~ •ll'fi.t'i:ws, rrgul:'llllf'nlará:
1". n 11~11 da~ l'IIInhiliat;il"~ rir rweas, rom;tanfp,s dn ari. G1,

''"!"Tia•'~.

f':lt':t

n

~1'1'\'if~P fl

pa:-:st~in:

11.~11 ria "~pada. n·vnlvPI' ou quaesqtH'I' <h:ce~"nrit·~
i11dir·ai in•" do ofl'it·ial dt• quarl.o:
:;". a li~I:J dns na\ itt" riP JH)(jllP.no porlt• ao-s quaPs deYf•r:í
applirada a PXCt'P\:fío f't·ii:l nus arl.,.;. t:l t'
§ 1'·:
í". :J,; llt't'n,.;iiJ,•,.; "111 lfll<' "" I" ,. '.'" ulliformt•s ~t'I'fio sub~ti111id"~ pt•lo :.'" flt• \"I'I'iill:
S". " W'" dP ''"''~'''i:lllll" para J't•vl\lv,•r P onlrac: peças do
'·' rf 1i p a111 r~ 111 " :
ti". n u."ll dt.· pt't:as
t•:,;p,.eial'K tlc vestum·io e Jct:r';;sorwr,
p:rrn avirt~ii". suhm:u·i1w~ " nuf.ros serviços.
:.'".

'''I'

"

zr,,
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,\xL. 73. As disposições desle regulau1cnlo P'·dcrã•J :-:er
llecasiunalmente alteradas, à e ri lel'iu da autoridade eompetentc, eom o fim de acompanhar, no exterior, o cerimonial
lueal ou á vista de rquae'srJUe[' cit·cmnstancias espcciacs de clitrl a, ou não previstas IJeste regulamento.
Art. 71. Os eolllUJarH.lanLes c autoridades

erHn;•Pu;tJ~c~,

al1;111 de exigirt:rtl olwdít·llt'ia a lodos os detalhr.s dos unifor111''~, I"IJI'I'Ígil'fíll •ljll:tiiiJ!II:I' rlt:S\ Íll IJIII' oh.~t:t'VUIII lia diSl't'I'ÇÍI.O e
~iiiJplkidadc Jll'tlprius, quanto ao "'"' das petas vara :t' quan:,
11:!n IHt !IIOUPIII!:>

exclusivos.

_·\ri . I G. ,\ a111 ot·irlade

coutpel .:ui e. eo1n 11 fii11 de lia r
t'.\t:l'l!r;fto a•1 diO'p~>sto no art. 1:1, u, 5 c c, 5, inforntar-sc-ha
1'<1111 allleeedclleta du uniforme, dístiuctivo ou traje que inl•·ttlr·tll lraz••t·, CIJJ caso rlt: visita annltiH;iada, :is autoridades ou
Jd''""a' ahi 1·•~feridas.

CAPITULO Xl
IJ!Sl'OSU)ÕES

Ar I.
I ••:; .,,.,I,,
r·:i •·1n
1 ~ l '!:;.
Arl.

'J'HANHl'folUAS

'i!i. O uso exclusivo dos uniformes e peças consta un•gulallll'IILo, eom as <~I li' rações introduzirias, enlra\·igor obrigatoriamente a partir de 1 de janeiro dP

dos aspirant.r~s,
será feita segundo orrlrn.o;
'''I.Í:I <'XJWrliçi'ío fiqtrú a cargo do direetor da Escola Naval.
"\ri. 'iR. ncvngam-sn as disposições em eontrario.
llio rlr~ .Jannir·"· G ri•: alli'H ri•' 1!1'':1. --- Al,xandrino Farío
,,, · . l!en,.ar .
na~

'77. A substituição dos unifPrmcs

altPracões agora

. 1J•J!I'f:l'tl

''

inf.roduzida~.

1"'''JIIhmc11fo

pata a ~~·,,·ora
In f anlarin

df'

Snl"(lf'llfns

de

O Pt·n.-idr•t!ln da Ilrpnhliea do~ Jo:slados Unidos do Brasil.
da alfrihuír:iín fJlW lhr~ eoni'i•rn o.arr.. 1R, n. I, da Con~li11!it:~n. t'f'SiliVP arprm'at· o rcgulant('fll.o para a Eseola de ~ar
;:••nlo~ til' 'JnJ'anlaria. fJIJn r'OIIl ··~l1• baixa. assi;warln JWio /.!1!lll'l':tl d~: divisiío Ft't'H:tllrlo 8f'lr•nJhl'il!o rie Carvallto, minblrn
.;,. !·>dado da (:llf~IT:t.
ll.':tlldo

lU" rir~ .Janní!'o. li "'' ahl'il rle !!1.'!:1, 10:?" da lnd••pendeneia
,. ::;}" da Itcpubliea.
AHTHUR D,\ SILVA BEHNAHDES.

Fe1·nando Sf'tcmhl'ino de Carvalho.
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Regulamento para a Escola de Sargentos de Infantaria (E. S. I.)
I
DO CURSO E SEUS FINS

.\rt. L' O cu ,.,,n da E. f:i. I. dPstina-se a ministrar a seus
;dumnos o~ corthcdmenlos necessarios aos sargentos de infan: al'i:1, ai.t~ o ''t)nuuando de pelotão, inclusive
Art. ~." ·O~ alumnos constituirão uma ·companhia de. infantm ia com effectivo de guen·a ou com o que, sob proposta
do E. M. E., for lixado p.elo ministro da Guerra.
Il
U.\S :>L\T~UU L.\~; E ON~ EXAMES bE ADMISS.:\.0

Art. 3.• A matrienla na E. S. l. será voluntaria e effe·
duacla pelo rcspcclivo commandante. Em principiG os candidatos ~erüo cabo~. unspeçadas e soldados do Exercito, mediante engaJamento por 5 annos, a partir da data da matritnla. o civis ulislarlos pelo mesmo prazo.
§ 1." Em ignaldadc ele condições, os candidatos militares
(erüo prefCJ'r'!Jda ~:obre o!': eivis; destes serão preferidos os
qnr já forPm rPserviolns do Exercito, de 1" ou 2" categoria.
D•·nl.re d0tJS nn mais candidatos mn igualdade de condições,
f••J·iío prcferrneia o~ df' maior idade.
§ '2. Os eabus " :tnsperadas que se matricularem na es,·,l:t per·rl!•riín as prPro:;ntivas rle seu posto .
. \ri.. !." JJavcr:i dna~ l>pur~as dt• matricula por anuo: uma
li H H'f.\lH!da qu in~Pna dl' janeiro c a rmtra na primeira quin0

Z~'IIa Üf' jUJIJII.
,\ri. S." o~

a:l

:;1pifal YPclt•ral
lJ)

111' admissão terão Jogar:
n::< de lnfantaria (candidatos da
l<:stadn rlo Hio de Janeiro);
.Joc< com mandos das regiõrs e circum-

I'X:lillf'·"

na Escula de
o as

~~
s•;d'~"

:~arg••,if

' ~ripr;õr·~ Jtlilitan•s (r~xeep<;ãn feita da primeira rPgião);
r:) ~'Ul rpmlqucl' unidatl(' L1ü Exercito, dn qualquer arm!l,
ruja parada seja fúra da séclc fia região ou circumscrip;;1o
111ililar.

Parrt.~Taphn unico. Ot1andn na mesma localidade ;nu ver
di..-cJ·sas uuidades. os exames de admissão serão feitos naql!•~lla cu.in ~~umn-iandante fô1· mais graduado ou mais antigo.
Art. ti." n, JN{Uer·imPnt.us dos candidatos devem ser diJ·il'ido":
u.: Hoc; E:,;Ludo~: "'Hle houver· sédes de região ou cü·"
cumseripção militar, ao I'Ommanclante da região ou cirI'U rmel'ipção militar;
b) nos outro:,; J<:~t.ados. an mais graduado commandante
d·· fropa p:;;fneionada no Estado .
.\.rt. í." o~ requerimentos para exame de adlnissão dos
randidat.o.s t·iyi~ H~rão instruido~ com os seguintes
l'lllnent os:
n) certidão tio idade ou documento
equivalente, pro-

uo-

1.c ir.

flc 1923- Voi. U

191
Yandu qu•.' n 1:audidafP {: lna"iki"'~- muior de 1.7

de :!5 annos;

llll'llo:·
'''
Yir~\"

drH'IIJllr]Jllll

Jli'IJ\:Jilr[ry qtJC

anuo~

e

,, ea:ulidato ó solteiru ou

:1'111 rill1os:

•·) r•~rfif'kali•r d•' qrrr:" caudid:tlo ttão .~offro de molestia
c"uLt:,;i"-a 1111 ínlr•r:IIH:ontagio:.:;J t) dn que foi vaeeinado ha
IIH:rrr>:; tf,, :! aJtn"~ ~~~~ tlcclantçãn dt· qttc .~1: :-:ubu!dl.crú ú \ael'in:.H;ií<~. 'tn •:::·., tlt· l'f!f•cltwr malrictila;
•I) all .. ;-1 ;11lrr d·.: húa eondliC'i:t. l><~·,~ado por "li' ,,rrieial
f(llf' r·ttni!Pr';' " t'<llt·lit!alu. nu '"' talla d~·~l!\ pela <ltltoridade
poliria! da lill';liidutl<: dl' :-'Lta l'l.':'idl'lll'i:•, t'lll'tl de•:lar:rt·i'in de
I.PmJJO df'- t·~~~idf 1 !H'ia J1(\;:;·:.a ~•walicbtdP ~~ d;, pi·qf} . . . >~ll ,·),1 da-:
'li'l:trpar_·,-ics do •:an<lidal' •:
e) licença dos paes ou tufr)]'Cf' para. mall'ieulat·-se ua (!;.
~. I. fJlllllllhl " e.andida(n lnl' IIJI'Il<ll' ,r,. ·!I <11111•1~. •:""' dt_ "':1rar;ão flf' que este se ~tdnnetl.er:í a tnd:n.; as di:,pnstPtí,•, du
prP.,Prtl.r• r·t·~ularrwnLu.
~.·• Cai•P aos rorJJlll<l.Jld:Jntr_•s t]., tmirl:Hie:-: do~ •·anmilitar·•~:; inf(ll'!ttat· St~ I'Sio~s satisfazem ao< •·xipcl'eias
nxpt·t~s~as nn :-u'L. 7H n ~~P nsHío f'TtJ ~·nndit.~.üe:-_; {!P P''":-.:i;n· 4·;x::.l,tiP'

\ri.

didalos

dt• :td!llissãn .
. \ri.. !J." A:-: p1·ovas t•.st•-ripfa-; do e;.;:tllJI' de a•lrni:-;t;:lo sPr:.ít> ltlda:: fPil.as llO !JI'ÍTliCÍI'O di;~ IJI i! d:1 ='" 1[\JÍil'J,üll:t dt~ ;1l_t:·il
(~egllnda ''POea d•' matricula) I' 110 I" dia ui i! de nm •·mbro

(primeira (~prwa de ma f rictihu, podt•ndo os t·.x:;nu:'" u, a e.;
sP prolon;;ar. rcsJlf~di.-anH•nle, ai•· ?,r, dt· abril t: I O dt· nu\ l'rrlb!'<).
~ 1."

.l!:s:oa:,; provas cf'criplas ;.;m·ão rlivirlioa:-: r'lll duas
partes: ;• pt·imeit·a abrangerá as qucst.õe:o dos us. 1 e :?, da
aline:,, ''· do :u·l. 10 (pol'tuguez P arif hmetica) c ~er:i l'r~ita
prda lJlanhií: a segunda altr·angpt·:í a~ que~tõcs dn n. :1 da
nresmn alitw:1 lr.t:nrtlelrin) " ""r:·, rr·ila :í l:trrf<>. :wii•:t. ntt
Pll'""'" dia.

s ~!."

l~m

r~ada ••,;(atJeleeiuwnfo Jnilil:11· as pnnas ••st;ri~~m trrna llllil'fl :-:ala quP. omlen!In lodo~ os
t•:;ndidaJo~;. IIS I[WlP:' dP\I'l'ii.U fil'ltl' SUI'fit•it\llflltrH'flfp a\'a'cl:tf!OS
uns dos n~tlt·os para que nfí.o se po~satn :Juxilitll' ntuluaHrr·nll'.
~ ;l." llut·anle o prova esr'l·ipla niín p111JPr:i.o f"'l'IWUIPt:tT
na .~ala r·tn qrJ<• """ ~~· l'~f ivl'r .. rr•TIII:nt:!o [wssr'a"' ,.,:lr:t:ilra~
a11~ lraballws~ ft." ~er:í de qual.ro horas " lPHJpo t'IHll'<'did•• par·:t ,.,1d:t
unm das oltras pm·lcR da pnl\a "~'"'ipla.

plas :ierftn fpifas

~ fi." Na !'t 1rln da E. 8. l. "" l'X'IILW~ dt• adrui.~~:'" pn<11-rão sr•r fl'ilus :dt·, 2:, de main ,, 10 rk· dezr•Inill'"·
.\ri.. JO_ Para l,od"~ o,; l':tllrlidal•·~ " 1''\alll" d·· :tdlllÍ>=~:io
r:"ll>'.iar;í d11 t;;PI;IIiO[P:
n) inRpl'elifin df' saude. O eawiidal" dt~n·r:·r sal islawr a,.;

r·ondiçiícs gr.1·ar:f.l tk eapaeidad•.• rJitysica Ps(abrdr·,·ida,; par·a verit'ieaf;::io rk pr:1•:a no T:xnrdfn, P.~pt•cialmeni.P l11r dr-~;rmvol
vinwnfll pltysir:o h:T:''IIlllÍl'll " SI'I' ,-omplPiamPHi•· sfin (•~sre
eialnwnl.<' t]qs r•ulmlif'~- dn !'(l)·a•·ii••. ti:>'-' :o:·l•:1·i:1". doe; ri!l''· do
figarl(l e dos nervos):
h) pr·ova escl'ipta.
O prnf?;!':llllffiél para p,.;,.;a pt·n\ u _s.,,.:·, 11 -~t·gu ittl1•:
l." Um dir·l.ado e nma lir;rira an:.tl:·:''' r.:ranllnnl it,nl ,. ln-J;it·a de um ppt·iorlo rio lrm·-ho rlirl.arto.
2.. " Arit.hmct.irn: urna muHinlil'fH;ão r, uma dh-is1ír> dr·
l'r:H'l~Õcs dcc\irnaes: uma ndfliç.fll' ,_, 11m a _quhf.l :-w~·fi.o d1• fnt-
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e•;ões ordiuaria~ de úeuurninadores differcntes; uma multi~

plicação e uma divi~ftu de fracl)ões ordinarias; uma rcducção
de fracções ordinarias a decimal e vice-versa; um :vroblema
,;rn!ples sobre proporções; um problema simples sobre systcJ·
ma metricn, versando especialmente sobre unidades de comprirncnfo e superfic!D.
:!". Geometria: por Ulll ponto dado fóra de lima recta,
lra,:;rr llltta JH'rpcurlieulur e l.:nn!Jelll uma parallela a ~'~',a rc•·1 a. etnpregando o eompasso.
Traçar uma perpendicular á extremidade de uma recta,
l"'r nwi11 do compasso.
Cun,;f,·uir lllll triangul" ~endo dados os tre~ lados. Con,_;f l'l!ir um f r·ian;:;ulrt
.~enrlo dado um lado c os dono. angulo~
adjacentes:
1", euitslr·uimlo "·~ angulos col!l auxilio (k. um compasso;
2". consfrnindo ~~~ an~nln.<; 1:fllll auxilio de um transferidor.
,.) Prova oral.
! 1 prognunJila para •·ssa prova será o ~cg·uiutn:
l". Leitura. Pr•r·,r.;wll.a:; :-:o!Jrc a significarão, o genel'u e o
t:llltrero ele palavl'as rnnlidas no trecho lido. Perguntas ft•.c-~is
.,obt·c unaly:-:1· grauJrtlalícal e Iogica do nH;osntrJ trcclJO.
:!" . .\ritJ!n1' d k;: : llllll1L'l'otr.:•1o. adclil:ilo, subtra:;•:ão, mu ltipl ica•;iin e divi:iiin de numerns inteiros. Fracções ordinarias e
dceiu1ac~;. 1:n~; \!TO'ÜL'" ria~ fraci'Ões ordinarias em decimaes e
\'il'<'-VC!'~;t. J-'I'II!Ji1;.,:l"w·... Sy~fPIIJa rnetrico (especialmente medid;J~ de t'Plli[JI'itlJI'Jlill " ,.;uperficie).
3". Geomef.ria: perguntas sobre: ponto, linha~. superficie. posições relativas de duas ou mais linhas rcctas no plancl;
angulos; lrianguln~: polygonos; area dos quadrilateros e rios
lr·iang11lo": r•ín·1riP lrlivi.,âo t'lll gráos e em millesimos); problema~ l'Pnsluntes do programma da prova cscripta.
ArL U. !\"as prnvas os cxamihadores terão esp0~:ialment.e
en 1 vista con hecee u gráo de intelligencia e de vivacidade dns
l'.'utminandos.
Art. 12. As notas da prova oral, assim como o juizo sobre
o gráo de inlelligmu~ia e de vivacidade do candidato (expresso
1'111 g-r:in>' dl' n a I:). ~~·t·ãn n•gistrados á margem das provas
Pst~ripla~ fins •·andiõafns. c.om a assignatura de cada um dos
r•xarllinador·p~.

Art. J:L No ullimo dia do exame oral serão enviadas ao
r'"lllllWJllianff' da E. ~- T.. para ><erem julgadas. as provas estTipfa~ de t.ndns ns candidatos. assim como a acla de inspet'l:ão de sand1~. u n~querimrmt.o de inscripção c documentos que
•, :wornpanha 111.
Art. U. Trinta dias anf r>s do r~xame de adnt;flsão, tanto
lia primeira contu na .<eguwJa t;poca de maf.ricula. o~ commandantes da~ rcg-iõr=- e circumscripções militares e fiS commandantcs dl' fmpas eujas paradas sejam fóra das sédPs dessas
rr•g-iõc-s r• eircumscripi;ÕE's. farão publicar os arts. 1'', 3°, 4•,
6", 7". 9". HJ. 19. 3!). 10. -12, 41. 45, 4R e 81, deste reg'Ulamento,
mu edHacs affixados no edifício do respectivo quartel, nos
t•dificios publicos. e. si possível fôr. no jornal de maior cirt·nla.r,ii.o da !oralidade .
.\r!. 1!í. DP posse de todos us documentos dos candidatos,
:r l'Omm ic:~ãu Pxaminadom da E. S. I., levando em conta o
r·PsuHado da in~pPcção de saude, procederá á classificação geral·
,,,~~/1'8. que ,:;erão dispostos em uma lista organizada, segundo

ACTOS !lO l'ODLH
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decre::wenlt~ da tn(•dia ohl ida nos r~xames (:;níos da
pt·o,·a PStTipla, da prova tJ!'al, gT<'IuS dP inlt>!ligeneia e dt• ,-i,a•·-idadc).
Arl. !fi. Esfa li::;la st•n't enviada ao chefe do !!;. l\1. B.,
o mais tardat· at1\ o dia 1 de junho (segunda época de matricula) " 1 ~, de dezembro (primeira época de matricula) de cada
anno. O c h de do E. M. g. propor:i ao l\1. G., de accôrdo
cnm a da~sil'iet(;Üo nhfida. a reqnisic:iio ,. matricula dos mmdidaf.os tH't'f'ssarios an prcenehimPTlln do effeef.ivo pt•t>fixado.
~ !. " O l'f!'f•l'i iYo fixado pPin Minisf.erio da li1ll:t'l'a tlen•rú ser maiPJ' d" ~o pur cento do t(IJI' '' twcessario para sali>ifazcr ás n•·t:1·s~idnd•·~ do Exereilo. :üiHl de at11~mlet· aos tlesliganlf•.nlo~ d1• ;1!1\JIIlitJ' f••ilo>i nu d•~t:"rn·r ;!11~ dou~ pr·riudu" rJ•··

a ordem

i n:-;1 T'UCI'<0.1).
~ ·!'." Os <"Ullllll:tiidan{,~:,; de rc.t!i·-~~·s 1' do corpos prnvirlcn-eiariin a t'P~pei!11 c!l.· !J·an;;poetcs " d<' tudo que fc"l!' lH'.em.;snT·io,
d1• modo qu" '"' nllldidal os t'Pfi\1 i~il ado;,;, tantos nlililarcs eumo
civi~. dt<'~~llt\fll :i ••s•·•dn 11 1nais fn1·da1· alt'· '!O di' j:ntPiro IJ\1 ''
111' .iul-1111. c·f>lll'lll'llll' ,,._ l1·:t1ar d:1 pri1111'ir:t 11U ·-l'c;1tttcl:t ,·.p,ll·a
tlt· !llalt'il'l!la.
~ ::." () •·xantt• d1• atlmis~ãr• r,·if" 1'111 UIJJa ···poea s1·, s1·t·:í.
Yaliclll lia ~-·pcll'a Sl'guir11.1', rnetlinllfl'
lluv·n
roquet'ÍlltPttlll do
tnmlidalo af!pl'uvadu " não mnlt•it~ulad\1, Cada lllll ck·ê~·I'S 1':1!1tliclalo.~ I'IIIH'111'1'1'l'Ú :i \111\<l ntaf1·intla
\'111!1
a ,·.la;;~iril':u;ãP .iá
11hl itla, ,;al\·11 si pi!•l'••rir slill11ll'll1,1'-"" \111\<lllH'llf•• ;is pro\·:1~ de
adu1 i~-~iiu.

;\1·1.
fj . . \,.; eUJIHIIiSSUI'S Sl'l':io I'UIIlflllSfas dl' IYI.'S ul'l'it' ia<•s. :\'n-.; s•:·de:; "'·'" I?OllllllUtHI<~s d1.· l'l•gií'''~ o chld'l' tio Esf a do
~faÍII[' tia 11\•gji\11 ·''''1':·1 O fH'I'Sidlollft': o Cl>l!ltll:l!ldUIJit• rf:t J',l'gifio

nc<tnear:i "" dnu,; <~x:uninador1•::;.
:'>la !r.. :-;, 1 .. o t'flnHnandanl"

:wl':Í. o fH'P~id,·nk ~_. llllllli'Ul':i.,
tlc•nl1'" 11s inslrncfnr••:.;, us dons t•xarninadores. \o;; I'Ol'[H'"• o
JÍS['(I} do l'l1J'III1 SI'I':Í <1 r>1'P:<Ídi'IJll', I' 11 ('11\llllt:ll!d<tllll•. 1\1)[1\I'HI':Í.

"s dnus e~~anti nador,•s.
Arf. 111. \ ! d1· IIJa!<_:n ,. a 1.-, olt• s,•fPllli<I'U,Itl'ltllllll:tll•faniPda
t•scnla Pllf r<•g:H·:í aq K ~1. 1•:. as qw•:;fi)ps da IJI'!l\·a l'~<·r·ipl:t do
E:;l•'. d:•poí:; !11•. app!'<J\·al-as 1111 mudifilfp 1'1T'ÍUI'S I' l'ÍI'I'IJJllS('I'ÍfH.!iit•s. <'lll l'llY"I"PJII'S f<'c·liadm.; '' lar,l·ados. para Sl'l'"rll dislrilmidns :w,.; l'llllllllUIHianfl' onln I jyp;·l'lll "" st• l'<'alizar ''\:ti\H'S. (h
.:nvPiorlpt•s s,·, dPYPI'iio Sl'l' nlw.-fos p\'la,.; cnnm1if'~ÕI'" p·,an1inad•H·a~ na Ol't':tsi:~o da prova Psct·ipfn.
"\ri. -1!1. O,.: c:andiolalos qw· api·•·s•·nl.at'l'llt affl'sl:ult"' de
Pxanw tle pm·tu~tH'Z. t!P at·if lmwliL'a ~.~ de gcumdria IH! dn wna
ou duas qun<'SlJ111\1' dt$~as nta(l'l'ia>'. passados JlPII• 1!oi!Pgio Pn1)1'11 H ott JIO!' m<labeh:cinll'lllns o!c• •·nsino a f'Sln l'lflliparados,
[icam dit;!Jl'll:iadof' da folalirladt: 011 da,.; pal'll'~ fias alinef!S b e t:
tio exanw "" a•hni::<ill, l'l'l:.tl iY:t:i ao niiPsfadn '"·' af.t<·o;ladt•s

l'.'.::tnw dt• ndlltbs:-·o.

cal-at', a>;

t'\1\·iat'Ú :t<>S ('lt!JlllJalltianfp~

aiJresen[ado".

lff

A !'f. :!O. O l'!l!'Ht :t!IT'a!lg;Pt'Ú dou;; pPt'iPdos t)p ínslt.·w~l'i'in:
Ih :11111111111:-< qw• ~,. 111af 1'ir11bt1·<·111 ''111 .ian•·ir11 {ar:lo " pri 111 ;·iro
[H'l'iiJdo "'~ insll'IH'I;:In dv I 1flo fi'Vf'l't:ÍI'fl a ~lO til' .iunlto e 0
t-~f'gunrlo fwriul!o dP 15 de jufltn a ·15 tk dl'zemhro: ns liiW se
nmlt'itmlarem ~~~~~ ,i11lho !'adio o primeiro pct·indo dn !ri ck jullw
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n 15 de dezembro n o segundo período de 1 de fevereiro a 30
dt\ ,junho.
.
Paragrapho unico. A primeil·a quinzena do mez de julho
e a segunda do mcz de dezembro se destinam aos exames de
firn de pe!·iodo; o me:r. de janeiro, ás férias para o commandante
•~ instruc!nrp;;; e aluumos; cs!nR poderão gosal-ns fóra da séde
•In escola.
Art.. 21. O prinwit·o período destina-se á instrucção indi\·irlual do soldado, ú do grupo de comhafP, á da metralhadora e
:·, •los pelr•·cltos ele acompanhamento.
O sPgundo pt•riodo destina-se á instrucção do pelotão de
infantaria, das :-a~cr:õe,; d!' metralhadoms o de petrechos de
acompanltamcnlo. as:::im como ao aperfeiçoamento da instruC\:iio individual, relativa ás fnncçõcs de cabo c de sargento.
Todos os alumnos do spg·undo 11criod.o SP.rvirão de monito~'"" aos do primeiro período.
Paràgmpho unieo. A instruccão physiea, a organizacão
do LPJ'rcnu. af\ fransmisSÕI'S, a f opographia c a avaliaQão de
d islaJH' ias :wl'iío (':-;fttdadas no pt·irneir·o pm·iodo !' acompanhadaR da tn•af it~a surrricienl e para que os alurnnos ao iniciarem
o segundo pet·iodo esi Pjam em condições de executar, desemlmraçadammll.e, nas applicac;:ões tacticas, tudo o que fôr neces~:u·io rolaLhamon!c a esses assumptos.
Arl ..;!2. Toda a insl.rucção terá caracl.et• eminentemente
penl ico, visando sempre um fim util c será rlada de accõrdo
f'on: os regulamentos ('.m vigor no Exercito.
Paragrapho uni co. A instrucção physica, o firo c os exerci cios de eombate scriio praticados, sem intnrrupção, desde os
lH'iJiwiros diaf' rl1' primeit·o JH'J'iodo até os ullinws dias do seg•mdo .
.\d. :.o:l .•\o :dttnuw q11u raltar a qualquer aula ou exerci,~io, ,.:em lllotivo j11RI ifieado perante o commanrlante, marcar-sP.-hão [n•s )JOntos. ai•;JJt da punicão 'que lhe poderá ser
a l'hilt·acla pot• ('~sa anl.oridadr. Pda falta jus! i ficaria se marra r:i um ponto.
,\r!. ::! L Todo " nlnmtto quP. Pm qualqner periodo complr~lat' l:í poutos ou r111' ptlJtido .qJrati'O vezes, SPI'ti:Í immediatattJPtlle dn~liga·do.
·
§ 1." Q;; alnmno.~ dr<ligarlm; por tcrrm completado 15
pontos, lodn.; devidanwntP ,inslifieados, podPrão na época se~ltinfr~ errnrluar ma!J'ii'Jtla 110 pPriodo em que se achavam
ao deixai' a ~~seola. eonlando-Rc o seu engajamento por cinco
annos. a partir d:t data ria ~Pgnnrla matricula; Pssa roncessã(},
J•lll't;nt, não podt>rú ,,pr fcila mais de uma vez.
§ 2. O Pngajarncntn rlr qne trata o art. :lo .~erá reduzido a dous annoR para o alnmno clnsligndo Pm Yirtudc do
ti j,,posto no prro~rnt f' arti~r0.
0

IV
DOR

F.XA:\TES

. \rl. :?:í. Havrr(l dnas r~,pocas de exames correspondentes
Jll'l'irrln·; rlP ins!ruccão: uma na primeir·a ·quinzena
,;, . .iullto P a nutra. na ~eg-!lnda quinzena de dPzcmhro .
•\ri. '2li. :'in dia Ptn qne ,;r rncerrarem os trabalhos de
•·:trla ppr·i•'""· 1':1d:t in.<IJ'IH'fnt• subnwftnrú :í appro\'af:.ão no
ao,~ dnu~
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commanrlante os pontos de exame, relaf ivos ao primeiro e
ao segundo pcriodos, no que se refere ü parte do ensino que
lhe está affccta, abrangendo tudo o que nessa parte constar
dos dous progrummaE<, fazendo-o!' acompanhar de duas relações, uma dos alumnos do primeiro período c a outra dos
alumnos dn ~f'gundo, r:om os gráos de O a 1n, por ellcs obt.idos
«lurant e o r·r~Jwcf ivo pcl'iodo. A n11ldia de t.aes gráos ronstitn ir:i, para <'>''a materio, a conl a do mmo do a!umno.
Art. 27. ().; examr.~ terão inicio uo dia seguilllf' ;íqur·Jir;
f'm que ~r·. r•nr'eJ rarcm os trabalhos ele cada período.
Arl. 28. _\ r·ommissão cx:tminadura para cada mafrrm
ou grupo de nmtnrias, compàr--'c-ha de trcs membros, urn
dos qnar!' scrt:í o instrurtor da 111:1 t Pri:l. O conmmudanf e da
oscola podPd presidit· qu::J!f]IIer r•rJtnmi."'s:io t•xarllinarlrlt'a.
f!ll:mdo ror- nrer~sario.
AI'!. ;l!). A pat'fe oral dos ex::Jmcs 'L' realizará· m1 ''édro
da 1~srnla. F:xigir-se-lla. q11P o PX:llnin:Hulo em vr•z rir• rldi··
nições, ·dr~ ciP.~cripçõe:; r• r•xplir·ar:ões dos facto:;; a •que se
rrf'iram a"' pPrglrnta~. O rxmnn da parir• mPramenfr) pmlic:t
se J·paJizar·:í. no campo dn in>'fl'llr'r':ÍO da p~cola. na."' prrJximi-rlade.s da sédc desta; ag partes relativas ao serviço t!m campanha c ao combate, topographia c avaliação dP di:;;taneia"
se realizarão o mais pos,;i\'el em Icncmo desronilr:f' ido proln~

examinandos.
Paragrapho nnico. Nfio haYt'l'(t proY:t...; '''cripta'-' 110'' •·xa!IH' R de fim dr per iodo.
Art. :JO. A prova oral dumr:i no maximo :10 minulofl
para cada Pxaminando ,, vers:ll'á soht'P um Jlorlto tir::Jdo á
~orl.e dentm os de que trata o ar!. 26, com 3 ::mt.rcrdPneia
de mri3 hora, afim de que ear.la examinando disponha r!f'SSPI
tempo para rrflertir sobre o assumplo do ponto.
Art. 31. Os exomes relafiyos ú parte prat.i('a consisl irão rrn YPrifirar si o~ Pxamin:mdns PXPI'Hf.nm. rnmwiPnl.rmrnte, P ••nm clareza o qnr ltw~ foi Pn'-'inacln, -;i s:dH'III <'Piltmandar P f'i adquiriram senso tactico.
Ar·f. :l?. TPrmin::Jrlos os Pxamrs. a f'OntmíRsão Pxarninadora fará a cJaqsificação (]ns ::rlumnos por ordem dr> merrcimenlo .. trndo em vk:;ta a mt'rlia flos g-r:'ios ohfirlos duran!P
o perindo " o,; da~ provns oral P prntica P oc r·Dr'ffieienLPo:
aff ribnidns a cada mnt rt·ia.
~ 1.• () gT:ío rla prova oral. ns~im romo o da prova pratica, será a média dos gráos de O a tO. flOnferidns pelo~ memhro~ fia romrnissão examinarlora.
§ 2. O gráo de approvar;fto rm cnda mat,,ria wmí a
'mMia da ront.a dr anno, rio gráo dn prova ornl r• do da prova
pratica rnferrnteR a rssa matcri:t.
0

~

;l." A's diffPrrnfr"'

nrnfPr·inc

'''i:ÍII

:tffrihnirl~ts

gninl rs rnrffirirontf''-1:
Comh:l!P " sr>rvir;n Nn rl'lmpnnha, .
Tnslrncr;üo pi!Ysirn ..
Armamrnto r• f ir o ..
l'opog-rap h i:l . - . . ...... - - - . . .... - .. - ...... - . - ..
Oq•:miza~fio

r,o
Ordem tinida .•

terr~no.

AY::tliaçlio f)e fljqf:tnd:!\"1. . . •
Tr:msmigl'.f\r~

..

..

..

_.

n·
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ACTOS no PODER EXECUTIVO

!nsLr.ucção ~era!. . . . . . • . . . . .
\Esertpl.uraçao. . . . . . . . . . . •
Hyg·iene . . . . . . . . . . . . . . . .
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1

Art 33. A classificação dos alumnos será expressa em
pontos. O numero dP pontos será o resultado da somma dos
prouuctos dos gráos do appmvação •~m ~~ada materia pelos
vf'~pcctivos eo11fficientes.
A.rt,. 34. O gráo final r! e approvação no conjunto das
matt•t·ias ~erá o quocien: c ?o num Pro de pontos pela somma
dos eoeffwJCntrs. Este gra(} ~crá expresso Pm nm numero
llll<·u·•l. pal'a o qm• a fraeeiin mrio ou 1naior srr:'t ••rmlada
r·nq)r) uma unidadr• c a IneuPJ: qHe mGio desprezada.
Art. :3fl •. \ 1\IJI a rh• fim 1!e curso resultará do gráo final
11:! appl'ill'at:fin. o~ almnno~ que tiverem 8 on mais como grão
l'inal ifp <lpplnYa~;iio, l<'rfío n 1111fa distincto e apto pm·a com1111!1/tlrmtc ,,. nelolúo; os qun olJf.iverPm gráo inferior áquelle
l.Priin a 1HJI a o pio JJru·o cm1wrandanf.f! dt! pf!lotiin. Reriío n!prov:J•fo:-; os IJLH' tivrwcm grúo infrrior a /1 •
.\rt.• :w. 1'-ier:\ I'E'provndo o nlumno que f.iver O em qualq 111 ·r prova (""a I ou praUc:1).
Arl.. :37. A r~pl'OY:Ieão Pm qualquer das partes da in:-:lrncçfiu dl' um J>Pr·inclo ncPneta a perda de to<.los os outros
P\ ;, IIWS do Jll•'.~n·o periotlo .
.\rL :-IR. O nlumnn rtUP- fn.It.ar a qualquer prova será
enu~idr•rmlo I'PIJI'P,ado. a nwnoq que se .iustifiqur rigorosamr•nt.n pcr(lntc n commamlanfl', o qual, uma vez acceita a.
.in~f.ifir·a<;ão, marcar:) n dia para a realização da nova prova,
d r·nfrn do,; ((li inzp dia,; rlr~f i nados flOR exames.
,\ri. :19. Ri depois riP cnmecar a fazer qualquer prova,
o alurnno arlneccr dr TYJnr.ln n não poder proseguir, o commandanfP di•,.:ignm·á onfro rlia para a nova prova, dentro dos
qn inzr diao: destinados no~ exames .uma vez verificada n
mn!Pstia do :1lumno pelo mcrliro da Escola.
A1·t. 40. O alumno fllll'. f.rndo comparecido ao exame, se
nl'g-ar n prestar qualqur>r prn\a, será considerado reprovado.

v
ftAR

RF.COMPF:NSAS

F.

DAR

OBRIGAÇÕES

DOS

ALUMNOB

Art. 11 . Os alumnõs que terminarem o curso com a nota
rlisfinr:tn '~ opto nora commandante de pelotão serão promo,·irlo-' a sPg-rrnrlo!' sarp:nntnf: P perceberão uma diaria de tres

lllil rf.ic:, (Í11anrlo Pm sf'rvico arregimentado; os approvados
'''"'' a nola. apto J!fll'a cnmma11dmzte de pelotão, c com gráo 6
1111 7. sPriín promovidos a ~<'gnndos Rargentos; c os appro\ nrlr>:< r·orn a 110fa ardo 7'f11'n. cmnm.andnnte r/e pelotão c com
gr:íns infPl'ÍOI'PS áqlwllts. scrfío promovidos a terceiros sarg·r·11ins. :\o lr·rminar os examPs os alumnos que concluírem
n l'l!rso n o1s rep!'Ovadns no sPr,nniln per.ioilo !'1flrão desligados
,. •·m·iadn" pnra a tropa.
~ 1." ;\s prnmot:ões serão feitas pelo commandante da
F ·,·nl:r. pnt· or·Pn':ifír• dt.• af'!o do desli~mento.
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~ ~." O;e; alunuwR I'epmvados e os desligados no correr
rln ?" pcl'indo, serv1rao na lropa como eabos e serão incluído~
nos coi'Jlos em quP houver vaga dessa graduação.
~ :J." D<mlrc os alumnof;
que conclui rem o eurso, os
nnvH julgados Pm melhores condiçõeR para instruir poderão
l'icar na Escola eomo instructores-auxiliarrs. Serão promovido,.: <i gl'adtw<:ão ~r'!' II iuti'. rlPpni' dr ciiH~II rnrzes, SPm pre.illi~o da Jll'lllllrwiõrl a que lftr• !l'llll:t dad11 rliJ'1'Íf1> .~11:1 unia

1inal.
At•{. 1'.'.. o.- allllllllO:-; qur· forelll
pcrindo .c:rrii11 pr·<•IHO\ idos a calws.
juiz11 rln r•.onlmtwdanln. mafritlllarln~
f)f'!'Íodo or1 <'11\·iarlos }JUI'a o.~ eOI'[ll>,;
o tempo dr· fJIIl' lrala n ~ 2" do :trl.
I'Pbaixadus a11·· .-<P rl'liahilitarNll 1'111

:l(JJH'O\'adu,; 110 pr·inu:iiP

0,;

l'f'fJJ'ov:ulto~

Sr'l'ãrJ,

a

nnYamPnf.f' Jlll primeiro
ondr~ deverá~• <·ompldar·
?í. r~ontinnanrlo. Jll>l'f;lll.
ll'J\" ''"11<'111'~". 11s 'lllt'

"ran1 gl'adnar:los ao si' matrieulaJ'L'Ill.

§ 1." 0." al!Il\11108 drsliga·rlos no decorrer do prinwin• IJC-·
1·inr!o !' quP ao ;;p matricularem eram gmduados. o..;l'rãn el'.-·
'iadoc; aos r·nrpos eomr• snldadoc;, ."i o desligamento ~~· dt>u em
1 irl11dc dP nu11il:iío; s1, porém. o .;Jf's!iganwnto fiYr·r· "f' dado
110r motivo indr•pcndentl' fi,. -'I la \'tHJiad<'. <'Ull"I'I'Y:ll ilo IH><;
<'OI'flO.'<

~11:1.~

.'-!rarluar:õe~.

i::, 0:-: alumnos approvados no ~egundo prriodn.
dentro rlns einco annos JWI' que se engajaram ao f;f' llla[J•ieularem. J'icam obrigados a um .~Prvi!)o arregimf'nfrrdo inin.
lr•rrltp!o de lt·c~ :mno~ f'llJ um I'OI'JIIl do EXI'I'eilo.
Arl.

Paragrapho nnieo. Para ns pffl'ito~ úa applic~at;ão do
prnC'onln J·PgulamPntr;, rmt.,ndn-sr• po1· :-<erYi<;:n arr<'gimt;nf.arJo
o qne fm· PX<'I'I'irln rm fllnret->ns qLII' intere~HClll llirPetallH'Illl•
:í insfrucc:ão (' <'Oil'TrWndn 1 1 :~ f.rnpa, c~om c'xelosão dn qJJac,:liiWJ' Olllras, I<H·.~ cnnw as liP auxiliar·rs de e:-<eriptn. I'OlllarlnrPs. nrchivistas. ,..:andc. YP!r'~rinaria. matflrial hcllico. dt'.
)\rt. d<í. 0>< alomnos

<.~pp!'llvados

no segundn fJf'l'iorlo clr.

rscola rcrclwrfío uma « f'olh:J. de• classífir.:wfin ». rl1• ac'l'<'>rdn
r·om " modeJI) annexo ~ P-Sfe regulamento.
_\rf. Hi. r:cra '-folha dr• dns ...:ifiraçãn » dcvr-r;í. :teompnnhar o s:ngrnto a que p.~l'lenreJ'. rlr~venclo ser entrP.gUP a1J
comnmnd:mfl' ela companhia 110 arfo rir :lfll'rseni:l~:lo elo sargento nu corpo nnf!c for cl:n.sifirarlo. s1í llJI' ~~'TH!n r'l'siilllill:t
11n <·a.~n .c!P. transfrrnncia clc cot·pr•.
Pa1•ar;-raphn unieo. Nenhuma pPli1;ão rPialiva ao assnrnpl.o tratado no prrsrnle r·pgnlaml'nf.o podPt'ão rnzpr· os Rargenf.o::: com n eur·so da E. '"· J. sem •que ,;r,,ja at·ompanllada
dP uma crlpi::t cl~ sua «folha rle cta~sifirnçfío ».
:\rL. lfli. O pr."soal dn E. S,. L ter:\ a~ segninlr•s diarias:
offiriaes in~t.rurtorrf<, ü~. :.arg-Pnf oc•..-infltructot·c.;, :l$; alumnos
rio primeiro pPriorl(l. 1!1:, ,, nlumno~ do segqndo período. •·::;(lp,

_\ri . .l'i.

o

!II'S.'IJfll rh

r;. -:·.

T.

r·nnsf~ll':'l

·do '1'0.11iJl!P:

I P.[lmmamhnrr (r.l:tim· ."m.: n riiic'o da flJ'Ill:t:':
·J ajnrlanf.P. lrnpilfin rmn o r'<Jr"o da :uma):
·Í iJF:Iruelor·f'•: lpr·imr>iro:: 011 ·"•!!riJrr.lo': IPlli'lll" ·!:

,\CTO~

DO POOEP. EXECUTIVO

I contador flhP~•Hireiro ,. almoxarirp) (twinwii'O 011 ~~~
!!11 nu o fpnf'n(c) ;
-J confar.ltll' (ofl'icial df' aprnYisionamcnto)
(srgun,\o fcJll'llf.r.) ;
L medico lprinwim o:1 ~C[!'Ilndo fcncntP);
I sargPnto-ajndani.P:
I prinwiJ'O sa1·~•·nfo;
1K ~aeg·pntns insfrlll'l.iii·PcHIUXilial'rs:
I ~ari.wnlo-nrcllivista (sngundo ~arg-entu):
:: sart:t•ntos conl.adnrcs (.':egundos sargentos):
s:11•gento do nmferial hrllico (terceiro sargrnlo);
~lll').!f'Jdo ••Jlff'l'lllf'ieo (:;Pgnnrlo ~arg-rnto::
·> r·alws en I'PI'lllf'iru;::;
t•nbo de arlnlinislraciío:
1~a!Jo rarpinfL'ÍI'H:
rabo t'cnalior:
·> rabos dP r~qu:11ll':J:
cabo I'Ol'Df'l ciro:
:-;oldado 'cllr·iro:
,;;oi dado ferrador:
·Í COJ'IIe(PÍJ'OS;
li soldados cn!Hiui'IDI'r";:
:Hl ~'lidados.

l'aJ•agraphn nuiro. O r.ommandanle da escola, o ajudante
,. ~~~ in~! rurloro~ 11ão pode:·ão servir nesses cargos 11or mais
r!e ·~·inco annos; dr.str>s. porém, não deverá srr substituida
I•Hli ~ rlr· nwtadL· ao me<;nw tempo. Os sargentos inst.ructores
fT\'iJãu apmws 1111! :wno nn ~~~(·.nla " S<'rão subslitnidos prla
.•.ndar.k .rJ,. l'ltrla \I'Z.
Ar I. iR. O a.i ndanl r• r• o< officiaos inslructores scr'ío
lli!lll\':Hir;~ medianiP proposla l'•'ila pPlo commanclanlr~ da c~
r·ola ao chei'P rto K '.\L E.
\ri .. 1!J. O comrnanrlantc da •~scola !\ rrsponsavel pela
li•·l t'Xf'nll;Üo dp~lr rcgnlnnwnf.o r do,; programmas rir in·d I'IICI:iín apfH'O\ adn,; twlo E. !.\L E.
Art. 30, Alt\rr, da,; alt~·ihu ições conferidas pelo fi. I. IS, G.,
fJI'In flr•gnlanwntn pm·a Admini~lrar;ão dos Corpo.'\ -rte Tropa e
JlPio Hrgulanwnlo para flanclw da Tropa nos commandantes
"'' regimento Ho q11e fon'ITi compat.iveie com o rcgimcn ria
"~rola, incumbl• ao eommandante:
1", propôr os of'ficinr•<.; ·rl~ que trata o arl. /~8:
2", nomear, dentl'•• os officiaes inst.rucLorcs, na falta ou
illlfJPrlinwnto dP qunlqw·,· riPIIPs. CJ1Wl1l o rlPva f'nhRiif.uir prov i ~oriarnenf c:
:J•, mandar organizar· a-: instruc(:ões QUr julgar nccesQnrtn·'l para " rnmprimrnfn rlao. rli~po~ir:õr~ rlr"lff' re:;(nlnTrwnt.o;
'1", submetfer á approvaç.ão do E. M. E., todos os fins de
anuo P com a devida antecedencia, o programma rm traoos
gc1·acs dos assumpios a ensinar á:-; turmas que se devl'rão matricular no anno RPguinle, o qual. uma vez approvado e modificado pelo E. 1\I. E .. será detalhado em programmas semanaes pelos respcetivuo. instrncf.ores e submettidos (t appr·ova~;iio do rommnndant ... qJH' pnrlf'l':Í rnodifiraJ' P~o.cs drfallws onrln
.i11lt;ar conYPniPntr:
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f>", contrac.l.ar f.emporariamenLr em r.aso de neeessidnde,
por· 1~onta da ~.~seola, qualqllPr trabalhador, communieauup :=;nn
:tr·to ao 1\1. G.;

()", apt·esentar durante o me;o: de fevereiro de caan anuo
rr;lntorio abreviado do estado do rstabelecimcnto em todos
o,; ~ru::l rarnoR, comp,·c!H)IH)Pndo os lrabalhos do anno anfl)rior. ,,r,:anwnl.o rmra a~ d1~speza;; do annn seguinfP. f.' a profi'"''' •1 dl' mPIItoramonl P.-: 1111 t'Pf11r·um.~ eollCI't'nenf cs :i. n~eola.
:\1·1. :>1. Dnranft• n;; pr·imeim~ l.rinla dias do prirw•iro

mrt

lJI'I'ÍllriO.

a.lnnmo.'

I) Clll!JllifllllirtJlf.<' pOdi'I':Í prqpi)r 0 flp,;]ÍRt\llli'TiiO
qw~ jnlgar in:rpl'nYPif:1YI';·:, I'Xf!<lll!lo as razõ,•c; dP

do;;
fal

nwd ida.

_\r·!.;,'!.() <lllll!llandan!P da {'~I' o la desligal':í qualquer· alunJtto
t•nn>JIIPI 1a r::rlla gra,·e, eoni1·:J a disciplina 011 a mor·alidatlc~.
nu qu1~ tWI" ~,.,, pt·or·Pdiuwnlo furtw prttPnfP ~ua in,·apncidtHI\'
tn•>r·:ll par·a a,.: l'nnl'r:i~"'~ tf•· gnlllnad". 1'\Jl"llilo l:nnl"•nt a·: rnzi 11>:.; rk.~<a 11l"d ida .
.\ri. :,:l, ().; ins!J'rll'lllr<· ..; '"' r•wola ln<'lll as l'utwcii"~ <li~
l'iplinar•·.-; .Jw, c:lll>:ril<'l'll"" d•· ''"''li':tnl<ia. <'<llliJII:JnditnfP-; dr~
i"· Io f ii o .
.\lr\m dr>ssas l'tlllf'('ÔI'S " das adlllillif<lt·aliYas IJIH' 11 fll'<'·
:'•·nl•· J't•r.;ularncnln lhes d1;r. in,·urnlw-lhes mais:
I". •·hr·.~ar :'1 t•s•·nla l'll!ll :1 :>nfro.e1•rlrnl'ia n.r'l'l''.'-':ll·ia para
•til inttli'I'IJJ os Pl'l'parf i vos rb~ in~l L'U<.'<;iiPs do di:1 ,. pnrlm·pm
tornai' as rwrl's,.,at·ias p>·m·idf'!ll'ias dP rnnrln lfll~' ti ins1 rw•,;ãn
eonwce pr<'f' i,.;anH•Jd" :i lllll':l ""~i~ 11adn 11n hor·:n·ir• 1'111 \ir.;< li'
!fiJP

11:1. I'SCOI3;

2". dar insfl'urçííes 110s dias 1· hol·as designado.' 1111 lll•l':t-·
rl'gulamPnfo" do Exf'rrifo;
:l". sr •hml'fter :í appr·oyaçfí.o dn r·omma ndani.P, ! odo~ os
sahharlos. o pmgrammn rlf'lalharln da sf'mruw ~eguinf". relativo
ri11, •~inginrlo-;.;r; ao~

ú paele da inslnwr:ão dP que PSI ive1· pnr~arreg-adn, rli~c,·imi
nando nesses p1·o;:rramrna:-; HPmnnaes a insl t·ueção a dar em enda
um do:-; dias n!.eis da smnana a (jlll' sp r••fPri1.· P ringinflo-sc
rig-o1·osamenle :w JH'ogr:unma g-Pr:1l fpif•• pPln r·rnnP1:111rl:\ll!<'
,. appr•wado pf'IP E. )\I. E. :
í". J'eg-isl>·nr diat·iaflwr11P ''111 um li\Tn. •~><Jwr·i:tiiJtl'lli<· ,, ....,_
I irn1dt• :1 isso, a in~!1·m·•::in mini:-!rada n<'S:'-'<' dia;
ri", (l!JSI)l'\'al' l'f'Í[PJ'ÍilS:Ill11'11lf', ('(11)) O lllaXITllll di'S\'1']0 I'
eonslaneia, cada um r!P
instnwndos. quanto :ís qu:didadm~ moracs, in!PIIPcluae;; c phy~icas. constituintes da "I<Jlha
de classificar;:ão" rln quP li·ata o :Jl'l. ·H. rcg·ist1·and" r·m eadet·no, a isso cstwr· ialnwnl e ciPSti11arln. as nnlm: rlr• 1(111' os .i11!gar·

"''tl"

merecedorm~;

6•, intrrrogar, smnprr• que for possivPl, os alumnm: par·a
bem ajuizar rle seu apl'oveil:nnPnfn. regist,·ando diarinmcniP.
no carlct·no acima rnfpr•irln, aR no! as dada~ aos ulumnos in f I'I'I'O~ados e as faltas por <'lles comrnl'fl idas nos l'xm·cieios:
7,, aprrsenlm· Jnt'ns::r lrrwnfl' ar• I'Ommandanl P as nnl as r! c
aproYeif arnrnl n dns alnmnns e as l'f'fr•J·idas no flUilfl'l'o ;, dt•sl"
:n·! i!!o. C\D''rssas Pm gr:íns dP O a to:
8°, fp:· :1 Sf'n r.argn nK ol1.!Pr:fo~~ nPf",i.'~~al·ioR para o cn~lno n
~olic!lar· ~o rnmmandant" os qne l'allarPTJ>. llf'fll !'OJlln a~ p•·ovirlrr•r·iaê' que .il!l:!:n· r·on\'<'rrit•nlr•,: p:1J':l " IH>>n d<''H'IJijli'JJilll dt•
::ua~-: funcçõc5:
!1". fi><calizat· '' r~nsin11 mi n is!r·:11ln !li' I"" s:n·gl'nlo:< insfr•nc!(ll'C':> c· o modo rwlo qual estes sargrml.o;;; r• os almnnos RI' DJH'esentam para a instt·nc•:iio no quP SI' r'efel'P :í f'OITCcr:fio n ao asseio do~ uniformes, á corrncção. :·t lirnp•'la ,. :í. l'ofF~t't'\'~H·'io dn
:ll'llt:Hli•'T•'n '·' 1!0 f'qUÍflUH!elllo:

_t,GTOR llO PODER EXECUTIVO

1O, em~im, empregar todos os meios a seu alcance para
que o cnsmo seja efficiente, concorrendo na medida de
Huas forças pal'a a Nlueação dos alumnos entregues a seus
1~11 idados.
Art. 5/t. No;; dias em que os alumnos, devido âs exigencias
de eertos ramos ela instrucção (combate, serviço em campanha,
etr-. ), I iverem que se afastar muito do quartel, as outras partes
•la inslr'UC\ifio sPrã" dalias no Jogar· onde, ao temrinar~m lHlrtPIIa~, se acharem os alumnos.
Art. 55. Ao ajudante da escola incumbe, além das funcções aUribuidas ao fiscal c ajudante de regimento, qUt"' forem
~~ompat iYcis ('Orn o J'cgirncn da escola, as seguintes:
1", fiscalizar a disciplina da escola no que diz respeito á
conducla interna c externa dos sargentos instructores, dos
atumnos e dos demais soldados e graduados da escola, e ao
modo por que todos clles cumprem este regulamento e as ordPn~ rmanarlas do ~~ommandante;
2•, facilil ar aos insl l'tiCtores os elementos precisos pam n
pr·pparação n a t"t'paraçfío do material de instrucção;
3", Jiscalizat· a escripf.uração da carga e descarga geral da
~~scola, Yerificando ,;i a distJ•ihuiçfío de todo o material tl feita
t'oiJl rt>gularidade:
4". verificm· e rllhJ·iraJ' lodos os documenf.os da recP-ifa n
d1~~peza da escola:
G", passar· lodos os sabbados, ou determinar a um dos
instJ'tw!m·es para o fa;wr, uma minuciosa revista no armanwnlo, no eqitipamento c na roupa distribuída aos alumnos.
Al'l.. 5fl. Rm virtudf' dn sua funcção de sem·etario, inl'llllllw mais uo ajudante:
l", preparar a corr·espomleneia diaria, de conformidade com
a;: ordens elo eornmandant r:
2", dit·igil·, fi<;ealizar r distribuir os trabalhos ria secrt~
fal'ia:
:l". preparar· c instruir todos os assumptos que devam subir a'• eonJ,,.r.inwnfo flo commandanfe, fazendo succinta exposido df'llf'~ eom dPrlaJ·a1;fin tio QUe a respeito houvm· oerorr·idn:
í", l:uH:m· nu liYJ'n J'estwclivo os termos de Pxame;
rí". Jll't•paJ·nr os cselareeimentos que devPm servir dt~ hase
ao l'elnlorio do cornmandanf.e:
G". propor ao eommandanfc as medidas necm;!'larias ao bon1
mrdanwnt.o do >'ervico da secretaria;
7", cscrip!nr:u· ou fazer escripturar o livro de matricula e
a,· ··folhas de classiflcacão" dos alumnos:
A•. apm·a1· P. apreRêntar ao commandantc, opportunamente,
" JliJnH'I'o dP ponlo!" de cacla alumno;
_AI'!._ 57. O conl~rlor, Uwsoureiro-almoxarifc, além das
al.!nlnnçues cstabelecHias no Regulamento para Administração
""" t;orpos dt~ Tropa, é um inst.ruct.or de administração militar.
Paragrapl1o uniro. O eonlador official de aprovisionalllt'nfo, lrm as ineJunileJw.iaR ronslanles !lo Rrgulamcnto para 0
ltn iH' h o ria 'l'l'npa.
A1·t. riR. O metlieo, alt"lm das al.tribuições consignadas no
t'~?t::ulamrnfo para o srn·ir;:o _de ~aude em tempo de paz aos metJwns dos eorpos de f ropa. t.' o mstruclor de HygienA P. Serviço
!Ir• :'iaucle em Campanha.
Art. rí9. Os alnmnos serão distribuídos em turmas equipat·uda!' a prlotõcs l'hefiarlas a .iuizo do commandante peloa
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inRtrucf.ores, que ficarão rnspom:avris pela boa ordem c disciplina d<• suas turmas.
M·L 60. Os sargm1fos instruc!orrs-auxiliares terão as
I' r rrwr:iíPs rln sar·g!!lll rts d" POm:panhia n auxil iariío os instrurl nl'Ps r•rn suas funcções dit:ciplinarr)S. Incumbe-lhes mais:
1•, fúl'mar· sua lnrma cinco minutos antes da hora designaria para começar· a instrucção em cada nrn dofl tempos indicados no horm·io da e;:cola, apr·esPnf ando-a ao im:l.r·uel.or ua
r11ais r~ompil·!a. ordl'rrt r• diseiplina r• 11ft rnais ·a:!Js•drd.o as~r·io r•
I'OI'reccão de uniformP, rio armamento e do equipamento:
2•, observar rom o maximo desvelo, constancia e a mais
absoluta impat•cialidade, cada um de seus insLrucl.ores, relativamente ao assumpto üc que trata o n. 5 do lll'!. 53. communicando aos nfficiaes instruclore.q ~~ an cnnnnnrJdanfro o re.~nlf adn rll' snas nhservacões;
3". nur.dliar os officiac;; insLrucf.orct:, Pmpt·•~gando todo~
os meios a seu alcanec para que o ensino se,ia efficient.r, e
I'Oncorrer. na mrdida riP t:uas forr;a,, para a edurnr:ãn rio~
almnno~ r'nft'PI!UP~

an::;

~Pll!'l

<·nirbdos.

YTJ

Art. ti I. l'arr. •!IUfl a instrurção possa ~er minis! r·ad:! com
Jn'nYcilo c o ncrcssario df'senvnlvilllrnlo ·em Lnua" ac; suas
pal'ies, haverá na esc0ln:
I", :oo!ipcdes:

nc scHa ......... ·.................
nc fi,ro .......... ·.......... .... .. ..
Jlp rlnr::;o.,........................

1?

4.. . . . . . . . . . . . . . . .

1~

1,ofnl .. ....

S

?'I

?". maft'rinl:
a) armamento, mumçao, equipamento u material dl' sapa
tle acampamento para ~;,o bnnwns dP infantaria;
/1) armamento, munição. <'rJuipamrnto I' :ureiamrnfo
rara rlua!'l Sflcç-õcs dr> mr>f.ralhar1ora;; pf'.::adas r> dun' ~rcr:r-tt•s ri••

f'

Jllt>lralharlora<;

leve~;

oito fuzis-mcll·alhadores;
dl granada;; rlr> rnão. aprarl'lhoc; pnr:t Janf':n i!rnnada'l
,.. n .. r:>tc.:
e) mn r~anhão rlí' ::1 e UT11 morteiro ~t.okes;
() nma viafura rir rnunir:1ío. nma Yia.f ura-eozinlta r• urna.
,. i a 111ra de vivl'l'I'S e fnrrag-rm; r• um earro d'agua:
u) matl'rial parn in~frur~ão rlc tirn. esgrima. g-:.·nmastica,
:·il.m;rll'iro f' dPmais nwio~ dP lig'ar:iín, IOJHlgraphia. fnrranwnta
dn parqUI' " um l:lllflll<' pnra natar:fin ..~i na.~ rrnxilllirlntf,., da
c)

L.-'eola não houver' lu1~al apl'Opl'i:Jdu par:t I!~Se t·xerTrt~r,;;
h\ uma bibliof hPr'a:
i: uma PJJfPt'rJJ:1ri:1 I' um:• Jl"tlll<'n:l phar·mn•'in.
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Art. ü'!.. Alén1 do que se acha especificado no artigo anteriot•, o conunaudante da escola tratará de adquirir o q1w se
tornar necessario para melhorar ou tornar mais efficicute
o ensino do$ alumnos.
VIII
OU m:üJ.MEN DA ESCOLA

ArL. ü:L. Hob o ponto de vista da inslrucção a Escola
fica na dependencia directa do Chefe do E. M. E.; sob o
pomo de vista administrativo e disciplinar dependerá directamente do Ministerio da Guerra.
Art. G4. A Escola ficará submetLida ao regimen da tropa
arregimentada, obedecendo ao prescripto nos •re~ulamenoos
respectivos, no que não estiver em desaccõrdo com este .
.Art. 65. O conselho de administração da Escola compôr;.;c-ha du eommandante. o ajudante, um instructor (por 6" meze;:l P o offit·ial cunfadtw, P S<' regerá pelo J•e~;ulamento para
a .Administra~~ií.o dos COL·poR d.e Tropa e Eslabelecimentütl Mi-

litares.,

·

·

lliSPLIS/I;ÕBS GEI\AES

Art. GG. o~ soldados ou geaduados que sr matricularem
na E. S. I., sm·ão exrlu idos dos corpos a que pertr.ncerem.
:\r!.. G7. Par· a todos os e1ífe.itos os alumnos do primeiro
JH•riodo se!'ão con'lirlerarlos soldados o os do segundo período
cabos.
Art. ü8. o~ ai umnos fltH' adoecerem .serão tratados na
enfermaria da e~cola, ~Iuando a molcstia não fôr contagiosa
ou de gravidade, caso~ estes Pm qne baixarão ao Hospital
Centl'al do Exercito nn f erão permissão para se. tratar em
casa de sua familia ou de seus parentes.
Paragrapho nnico. Os alumnos qne baixarem á enfermaria lia Escola ou que tive1·em permissão pars se. tratar em
ca·sa de suas família.~ un ~cus parentes, perderão a diaria, emquanto não Uverpm alt.a. O mesmo acontecerá aos alumnos
qw· cst.ivcn~m na r'nfermaria para oMervaçãQ medica.
Art. G!). Aos sabbado~ e nas v esperas dos dias feriados,
runcluidos o~ fr·altallwF<, o r~ornmandante da Escola poderá licenciar OK almlmt~:.; t<JW.' o quizcrem, os tQuae~ comparrcerão no
primeiro dia util á primeira formatura.
Art. 70. Os alumnos rcrão o fardamento da tabclla em
vigm·. Além disso receberão ao se matricularem um chapéo
de ff'!tro, duaR l'<l!nisas e dous t~alcões de brim kaki c no dct·nrT•·r d!' cada Jll'l'iorlo. tjtmndo fôr IH'Cesstu·io, nmis 'um pnr
dt• liOI'Zr'g'IJins .. \ duração das perneiras será de um anno .
.\rf. 71. ~"'Pnhunl alt1muu poderá ser desa1·ranchado .
.\rt. 12. 'l'et•minauos os exames do segundo per iodo o
cou1nmndan!P enviará <w dwfu de E. 1\L E., a relação dos
nltllii'll"" appro' adt•~. cnnfentln o.; gráos obtidos IJOJ' catht mn
tfplfps.

Pai·a~1·apht~ unit·.u ..Esta t'Piação deverá ser
Mi11i~t"r·io da Gw'rra. com os esclarecimentos

remet.tida ao
que entendc!J
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additar o E. M. E., para o devido conhecimento c publicacão
"lll !Jc\~Lim do E~ercito.
.
_\!L. 73. Os alumnos approvados no segundo per iodo. as'im rumo m; lJUC forem .reprovados, serão desltgauo:-; a 15 de
julho o a 31 de dezembro •
.\ri. i-í. A cadtJ. alunmu será fornecido, caso uãiJ os pv:>súa, no al\to da matricula, m.n exemplar de cada um dos ;·e;.;ulamentos quo interessam sua instrucr;ão. Os regulamentos
forued·dos ~erão descontado,; em seis prcslat;õcs mensaes .
. \l't. 75. J•::u·a todos o~ effeitus legacs o tempo de serviço
pre:-:lado pelos ufficiaes e pelas praças na escola será con;,;iderado serviço anegimenladu. eou:o so cada um estivesse no
·:orpn a que pertence.
\r L i(). O connnandanle c os of'ficiaes insll'lletore ..; da
e:'•'lllê; 1''-'larão h;entos do serviço de gnarmr;au.
.
\ri. 77. 1~111 eaúa 1\poca de matricula. o Eslado-Maior do
l·~x~"ITilo proporá ao ministro da Uucrra o ·numero de cam!ida{o~ :·t Jreqneneia dn cursn de commandante \!e pclot5.o, de qw~
L·at:nu os divPrsn:s item; do arl. 1• do J'Cgulamentu para ad:ni,,fi,, ll•> Corpo d·:~ OffieiaPs de Reserva (decreto n. 15.185,
"'' :;'! ti•) dezetnbm de 1921) c lk accõrdo eom inslrucçõe:-; eo;w·ciaes baixadas nesse sentido.
Paragrapho uuieo. •O~ sargenLos do Exct·cilu :ll'lin> lerão
l•.>dar; :1-; vantagens de seus posto:;:, sem direilo ao abono de
diarh•. O,; demais eaudidatos terão as me~mas vantagens a!.tri!Htida:; aos alumno~ do segundo .período.
1:n~ e nulros Jtão usarão divisag durante as sessões l!c in"' rue,ãn e l'it·ariío 1-'ujeifo,.; ás di:lposiçõcs e cxigeneias c!i,;eiplinar~>:; du:; :Tgulamcnto~ da escoh e do Exer·cito.
Ari . 18. O m in islro da Guerra poderá conceder matr i cuia
na p,;eola ás ,.raçrh das forças policiacs. constituída:,; em fort:a;; :.wxiliare;;: do .ExereittJ, correndo, purétn. todas as "···~twzas
''"" eonl a do n•:;pecf.ivo Estado.
:\rt. 7!1. A distribuição dos sargentos. con 1 o curso da c:-;mla, ~cl'(t fcila por batalhão. suceessivamente e de modo que
o .~l''' numero at.tin.ia em caclél unidadP (t m'~tarlc d(> nutnl'"''' 1.!1~
.,ar~Pnl.os combatentes.
Paragrapho unico. O commandante da E::;cola commuuieat·ü ao Esl.ado-Maior do Exercito, no fim de cada primeiro
JWriudo, o numero de alumnos que passaram para o segundo;
e o ehefe do Ji.::~lado..-:\laior l.ransmit.lirá ao do Dcpar·lamenl!>
do Pt";soal da Guen·a esse numero, eom a inrlicaç.ão daf! regii)••,; que devem ser contempladas.
.\o,; commaudantes de regiõe~ incutnbE' a tlisf.I'ibuicão
pelos curpos de infantaria, de accôrdo com as prescripcõeR do
pl'esentc art.igo, ficando desde a data da communicaoão telegraphiea do Departamento da Guerra, suspensa~ as promoções a segundof; t• Icrrciros sargentos n(ll; corpm; ôeflignado~
pela região.
Art. 80. Os sargentos eom o curso da Escola e que obti\ •.·r•·m a nota 6 ou supPrior, depois de terem completado o
,.,,.,,.,·iço arregimentado de que trata o art. 43, deverão, de preJ'pt·ntH'ia a outros, ser nomeados instructores das sociedades
d•· lit·n <) estabelecimentos de ensino.
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NOTAS REFERENTES AO ANNEXO N. 1
1. Os gráos de approvação de instrucção phrsica, armamento e tiro c topographia, serão as médias dos gráos de approvação relativos ás partes de que se compõem essas instrucções. Os instructores, em cumprimento do art. 26, deverão entregar ao commandantc 03
gráos referentes a essas partes.
2. O gráo de approvação no cureo deve ser escripturado por extenso na folha de classificação.
Lei1 de 1923- V oi. l i - Pag. 206- 1 -

Ar L 81. A Escola enviará ao E. M. E., com urgencia,
at>ÜH caua época de matricula, uma relação- das praças matri-

culatla:; neso;a época. O E. M. E. remettàrá essa relação ao
u., al"lm de que este p1·ovidencie quanto á exclusão das
referidas praças dos corpos de origem .
.\1'1.. 82. Durante os i" c ~· períodos o commandante indic:.u·á um certo numera·de alumnos para receberem um~ i}lslruct;ão de dactylographla. Essa instruccão, dada aos mesnttu;
ahmmus durante o anno, será organizada pelo commandllnte
da Escola, sem que de qualquer fórma fiquem prejudicados
vs f rabalhos do curso.
JJ.

DISl'USlÇÕES 'l'RANSITORIAS

Art.. 83. A Escola será inspeccionada no f.ocanLe á instrucção por um ol'ficial da M. M. F., sempre que isso. fôr
julgado necessario pelo E. M. E.
Ar! . 84. O commandant e da Escola se r á o director do
CPHfm 1\Iilitar de Instrucção l'hysica, que (nncciona illicklnli~HIP junto :i E. f>. L Quanto á sua g·estão, clle se regulará
pf'las instrucções de H) rle janeiro de 1922.
Arl . 85. Os alunmos que pelo regulamento da Eooola. de
~argentos de Infantaria, approvado em 27 de agosto de Hf20,
nll! i verem a nota aplu pm·a inst1·uctor, serão considerados
dislincto e apto pai'O cornmandante de pelotão; os que fol'cm approvados com a nota insu{f"iciente para instructo.r, serão considerados. I ão ~úm(•:lte. uptos para cnmHwndanles tle
Ju·lolão .
.\t·L.

86. Os sargentos app1·ovados com o curso desta Esrola usarão como distincf ivo um soutache (branco no urtil'ot·nte de brim lmki, prelo no de flanella, doUI'ado no de brim
l>ranco e no de panno), o qual, á meia altura da golla, dará
volt a por· trás. tcn(lo sua~ extremidades cobertas pelos nunwt·os do corpo ou pelo rlisUnct.ivo do estabelecimento ou reJ.•adição onde servem.
Aqucllcs que. al('m do curso, forem portadores da nota
lfislincto e apto •para cmnmandante de pelof,io, m;arão <1 dís1inl'tiYo acima e mais lima r1st.rella 'fie metal branco na manga
PSCflWI'da ria funica. 2:? cenf.imelros acima da extremidade qa
nw.nga e por cima do vert.ice das divisas.
:Art. 87. Os f erceir·os sargentos ainda matriculados de
ae,·ôt•lfo com o art. 82 flO -regulamento de 27 de agosto de 192•
ao l.erminar o enrso da Escola, terão direito. Ri approvad()JI,
:íB mesmas vant.ag,~ns n recompensas estabelecidas para os
d•·111ais alumnos.
llio de .Taneiro. 6 de abril de 1923. r,n~llu

tlc Carvalho.

Fernando S~Jtem

208

~\C'fOS

<1/Jr,•

1>0 PóDER BXEClJTJ\'0

no .1/iuislcl'ÍI) da Justiça e Nc(Jucios Jntel'iores o C!'editu
·~spedal d1~

·I :2!5$. pnra paaamento da pensão o que t!Jttn
ó.ireito D. lynacia da Rocha Vieira
O Pn~sidente da Republica do::; .~stados Unidos do Brasil,
I ·~udn ouvido o Tribuna! de CPntas. de conformidade llOm o
:11·1. !!:3 do dencto n. 15.78a. de S de novembru d(\ Hl22, re"lllvr•. usando da autorizaçã 0 coJJ:il.anl•~ do ad.. I" do tlecrf'to
'"?í~lüt.ivo 11. LtiüG, de 2·i de janeiro ultimo, abri:·. ao Minist•·J'io da ,lusfir;a ,. Negncios Interiures, o credito nspecial de
1 :~'.í5$. para pagamento da pensfío :1 que tem direito D. Ignacia
•h Hncha Yieira \ÍU\<t do guanla r~ivil de 3• c.Jas~e Frauciscn
rl1· ~onza Vieira, no per indo de G dr· TlOYf'lnbro dr I!)'!! n .)J de
d,·~,,.lnlnl rh· 1922.
B.io d1~ Jmwiro, !.1 <.li: a!Jrd du I \i.·.>:.l. I O~" da lndopendcncm
" :Ji>u da ttevubli<.:a.
.\HT'll\'1\

1},\

.Tmil)

)))<:OilliJTO ::'i. !ti .t.HI4 -

DF

li

SlliVA BE!INAIIIH~t> •
l.lri~

Alves.

JJE .\UHH, UI:

I \l:.':l

. \JJJii'OI'u. u pro}el'lu ,, l'i'spectivo 01'çamcntu, na únpOJ·fancia
de 2(J:2:H$5i·l, l'elativns a awmwnto de desvios 1w pateo
do t•staçrio Camlido :lfolla. do rrrm11l d·· 1'ihO(J!/. ri" l~stnrdn
dP Ferro Snnlcabaru1.

o Pt·e.~idenl.<~ da Ilcpublica du:-> Estados Unido~ do :Brasil,
;d tendendo ao que requereu a Estrada de Perro Sorocahana
·~ f.cntlo em vi'3la as iuformaçõ~s a respeit.o pruslad:1s pela lnc-perf oria Feder·al das 'Est.radal', decreta:
.\rf.. l." Ficam avprovados u projccl<J apresentado yela
Esl rada de FPtTo Sorooabana c o orçamento, na imvortancia
df' 2H:2:H!f;•571 (Yinle contos, duzentos e trinta e um mil qninllf'nlos e c:clf'n1a f' nm rt\is), organizado •J10la InspPctoria l•'etlm·al •las Estradas. e111 substituição an da roqucrcnt.e, o.;
qllaco; com este baixam, rubricadns pelo director geral de Expediente da ,f'eerd.aria de Estado da Viação c Obras Publicas,
I'Cial i\·r•s a augmenl(l dP desvios no pai co da cslat:ão Candirln
:'lfnft a, do r·amal federal de Tibagy da referida estrada.
Art. '2." !\. rr.spectiva despr:za, a ti' a:l maximo do ot'l}a-llll'nf.o ora approvado, dermis de apurada em tomada de coll1a~. serú impulada á erm(a O(~ capital •lo mencionado ramal.
Art.. :l.• Para a conclusão das obra;; fica marcado o prazo
dn !:J) ft·es meze-". a cun(ar da data l'm quo á peticionaria fot•
dado conhecimento dest.o decreto.
Rio rk Janeiro. 11 de abril rle I !J~:l. 11fJ2" da hl•lt'IH'!Hll'n-·
cía ~_,.15" ela Renubliea.
.\H'I'HI 1H UA HUNA HB!\NAIIV!iê!,

FrfJ/U:isco Sá.

DECn:JijTO N. HL uo~

- vE J r

nE ,\BiliL nr.

1923

1/.t' valida o CJ'edito es]Jecial de 9:000$, aberto pelo decreto numero I ,f ••121, de .U de agosto de 11920, pat•a pagamento de
uma indeumização llevida a D. Carolina Rodf·igues dtl
Crtrz e ao.~ hrJ·dr~il'os de Jorío Rodrigues da Cf'ttz
I

O PrPsidPnl" da Ht•pu blica dos Estados L:nidos uo Brasil,
11.~anrlo da anloria(;fio eunsf.ante d-o decreto legislativo n. -L 680,
de ~·~ de .íaneit·o tio eorrente anno, resolve revalidar o cre··
diLn t~special de !I: ()O O:f', aberto pelo decreto n. H. 321, de
21 de agusfo dl' 1•!1;!0, em virf.utlc. da autorização contida JilO
deereto Jpg·islativo 11. 1 .111. da mesma data, e destinado a::.
pngamrmto a n. r:aml inn nonngues da Cruz c aos herdeiros
111: .ruão lludri!lue~ da CrUt~ de uma indemnizar;ào por dee:lproprntr.ãll fpj la para a :;Pn~l ruccãu da Esfrnrla de Ferro
'l'i111b6 .a l'ropriá.
Jlio dl' Jancin•. i f ·Jn a h ri I de 1 \.1~3, tO:!• t.la lrHlepe.riden,.ia e :lS' da nrpuhliea.
AllTll!JH DA SILVA BEI\NARDES.

Francisco Sá.

lJEClU~TU

N. IG.OOü -

IJI!:

H l.JE Al3Hit. DE 192:1

,\ ,,,.,., tw Ali11isterio da Viar,;ãu c Obras Publicu.,s, o credito esJI•!cial de 291 :3f6$, para pagamento de subvenções devitias á 1.'/w A.moznu Rire1· Steam Navigation Com,panv,

Umitcd
o Prcsidcn lo da Hevuhl iea d,-,s Esl.ados Unidos do Brasil,
"''andn da aut.orizaç:i'J eoulida no art. J• do decreto n. 4.670,
dP :! I do jan1~iro dP ·f H2él. P i•~ndo ouvido préviamonte o Mi- ·
lli,,l!'ri•• da Fazr•nda ''· '''" Sl'!-!'llida, o Tribunal de Contas, na
r,·,l'lli:J do di:.:pnsto no art.. \J::. do Regulamento Geral de Conl;lhilidade Pnhliea. rleC't'l:la:
\r'tigo IITiico. l<'iea alwrf" a" i\linistet·io da Viação e Obras
l'uhlkas o er('dito ""I'eei:.il :!1: 2!H :316$, para pagamento a
Tlw .\IJHIZOII Hivrr ~l~.·aJn 1'\avigation Company, Limited, das
,:nhVt'111;õr>s dr•Yidas a parlir· dP 1 de setembro de 1922 e rei11l'
li1as n,J servil:.o de navegação na Amazonia.

ll io dP .J:nwiro. H de aln·il tle 192'1, 102• da lndependenc i a ,. :lfJ" da Tl<'puhl ica.
An•rHUR DA SILVA BEH.NARDES.

Francisco Sá.

Lei!! úo 19'l3- Vol. l1
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Dl'~CHETO N. '16.0U:i --· PJ; I 1 JJE Ai311IL DE tn:l

1\ bt·t~,

llu Hinislr•ri.o da Viação e Obms Pnblicals, o c?'edito espcciui de I. 0011,:000$, z~ara altender ás despezas corn o
proscutr.iweutu </(! constl·uc~:ão do trecho da Estrada. de
Ferro de .Mo~;sn'f·ó, entre a cidade do mesmo nome e São
S·tboslitílJ. n" listado do llio G1'o.nde do Nol'te, c corn H
c·•ncl.usíio dos l'sfudos da 1n.csma. estrwln até Cnrn.ú.bas

O P1·r·~idenk da Repnblieu dos Estados Unidos do Brasil,
w;anr!o ,:u ;uLinrizar:ã" eonUda nu n. IX. do arl. 97 da lei
n. 1 .G:l:?. d(' li dP .imwirn do I'OT'I'I'llfe :tllJJ<J. re,;nl\1: abrir, ao
Ministcr i o d:t \. i:H~iio 1: Ol11·a." l'nlll i e a~. o ererl it n ''"[weial de
LOO(l:OOO~. para nUcwJer ús dC'spezas 1'0111 n Jli'IJSl'~llÍIIJCtli.n
ria cnnstruct;fí" tia "Estrarla de Fcrr'' dC' 1\lossorü. PJllre 3 eidadn dP Jli('S!ll'' ''"''1'' .~ i'. Rr,.t1a!':f-ifío. ll" Eslndo do Rio lli"an
1!1: do Nfirl.t,, P l'lllll a i'onl'lu~[ío dos p;.;l•i'l"" da r·f'i"p1·ida e ..;lr·:trla ai(• Camúbas.
Hio d1· .)anPÍI'II. 11 "'' altril d'· l!l'!:l. 10:2" da lndi'JI('JHlcn,. ia e 35" dn 11Ppnhl iea.
lllmN:\Illr~:-;.

i\.Jt'I'HJ rn rl.\ StLV.I

Sú.

/t'J'fi.I/I:ÍsNi

llJ·:

.\fll'•',

Wl

J/inis/•'1'/:u do riri~'IÍn

I'

11 \li·: .\lllllJ. JP·: I !1'':1

{)ffi'(JS

JiflCÍIIl de I -'1011:000$, Jill/'11 111/t'ltdr~r
t;II/1.Sf.1'1/,Cr(ÍO r/11

n

u~:wdo

gs/mdn

d1~

r f.'/ "I" O

f'U/Jl'iCOÁ', O ITt~dÍ{II CS11

dr~sw•:os rdofir·as

a

rk f; O!Jil~

l'n·~irlt·nl r' ria J\Ppuhl iea """ E~·:l aflos TJnidu;.; "" Brasil.

ria aui.Peiz:•,_:iio non;;:tanf.n do n. X. dn ar!. !17. da I(' i

11. •'1.632. rlP G r!n j:nwiro do cnJ'I'Cllf.r annn. n·~oJ\·p ahr·ir a,r
:llinist.ceio da \'i;11':Í" ,. Olrr:.t'' l'!!J,!il·a~. " ITI'rlit,l "'PI'I'ial rir•
1.000:000$, afim dr• atf,•JHII'J" ;,;; dPSJli'Z:t~ 1'"111 " ' I· rllallio'-< 1k
~"Ofl~lru('l:fí" ria Jo:st rada ri I' Frrr11 ri;· Go~·az. 1111 ''"i'r·r•n[l' anno.
Rio d'' Jnnciro. H dr• rülf'il riT~ 1!L':l. 102" da I Jllli>TH~II'l''ll
I'Ía n :Hí" da llr>publiea.
AI:TJlJII; 1),\ SI LV,\

Prnnd.w:o

C1·êa o

L'rmsellw Supcrirll' ri"

O l'J•r•.<idnnf.P da Rl'lJUblica

1\1\IIN \l:JlE:-i-

Sú.

CoJJIJJir'J"t·i.n r· [lidHsl ri11

flp;.; E~tadns

{Tnid""' do r.ra,;iJ.

w·:lll!lo rla :mlo1·izaçfío r~onslnnfP rl11 arl. 80. n. 10. dn )('i
11. I.G:J~. d(' (i rl,.. .i:mPif'l, de t9~:l. r<>111lrimulr~ I'•>Jll n :n·l. fHi
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ACTUS UU PODEI\ EXECUTIVO

tla me:;Jna lei, tJLW revigorou u arL. 2H, 111 da lei n. J.UUI, do
ri de janeiro de HJ20, tlecreta:
.\.rt. 1." :Fica creado 1u Gonselhu S-uperior tio Gonunercio
t\ lrHiustria, o trual Juuccionará sub a presidencia tlu ministro.
da AgTicullura, Jndustria c Gommet·cio o será o urgão coasullivo tios puderes pui.Jlicos em assumplos cuumwrciaes e intlu;;leiaes.
l'aragmvlru

utticu.
lndependcutemcntc de consulta, o
1•otlprú suggcrir au~ poderPS publicus o que julg•n:
t'IIIIH'Il i enlr• ao t'OIIIIIIC I'C io, it i ndu~tria e á prosperidade eeoIH'''Iica do paiz.
"\rl. :.!." AJ(\lll ,J, e.-Ludo de urlms assumpto::; que possam
inlt~re~~ar a11 cunr11rert.:iu interno ,. r·xtcnw e á industria nac ioual, u Cull~ellw :-;npül'iut· d11 C"mmcreiu ·~ lndustria oc-

1

Ptr.~l'lhu

••spee ialmenlc, do segu inlc: novos rncl'cados H
ua." Lelar;ÜI'S CUIJJIIWI'CÍ<WH l'Xi~lcnl.es, inqueri(o,.; coJilllH)I'Ciae;;. l;t:o;H~ u i111posl.o:-. l;u·ifas alfandc;;arias e í'erroYiarias, coliYCII i1 ,:,; r· trai ado~ eonr :IH'I'CÜJ.t•s. f r·an;;;purtes .terresl.t'I'S, t11aril i111o~ ,. ilnvia"" ~~ rc•,peel ivo;.; l'n)ll'"• navegação e
l'l:~itW'll dll>' porlos t'PIIJIJll'l't'-Í:tt'"· ]l,l~a~ de hntd"" I\ de mercadorias " IJ:l\' i os, l.nlltcus t' eaixas t·e•Hwmica~<. r'lll issõcs de apoliL:es e lifuln;; LIP rTedilo. eireula~:ão fidnciaria, asociações d0
du"se;; e ,J,. ,.:oeeor·r·w; nrul.un;;, drnwúacks c 'WOI'I'ants, propaf.:Uilda nn paiz e nu r•xl.uriur, ec:latistica imlusLrial t' commert'.ial. SL)gurn,.: lllari l.i r1ros e lt•r·r·c>O!.rc,.:, desenvolvwwnto das
;.;ra11tlc:- e pt·qtH'na:- irHiuslria:-. expo"ii.:õr·.~ e í'tdl·as nacionaes
I'
Ílllfol'll<tCÍIJilat•~, 1'1111}-!TC,.;sos PCUIIIIIIIÍCtJ,.:, Jll'llj)l'Íedatle illliUS1,·i;r:. e11~ino IPdJtlÍt'll eurtJIIJereial t! industt·ial .
.\1'1 .. :.1:· O r:onsclilu "uw•rioJ· du Ctlllllltel'ei" e luúustria
.,., .., ronslií11ido d1· lrinLa e ."ch lliCJilbros, a ~abcr·:
".' dir,•rlnr· ;.;''J'al dl' lrullr~lr·i;i ·~ Cll!llltlcn•io, direetor geral d•· JB~IaiH il'a. •lir·,TI<Jr do t:it'JViro c.lc Jnf,rrna!:ões, presidl'nf,. da Junla C<lllllllt:tTiul ,, :;yudwo da .Junta dn Correto,.,., do "ini,.:fpr·iq da "\grieullura, lmln;.;Jrin e CnlillilCl'Cio;
b1 dirPdnr W'' ai da I·:~ I ai i.~tL·a c, nrnH•r·eial. director da
ll•'«'l'ila l.'u!Jiil'a do Tllf•sntJr·o Naci l'JUI. diJ·ect.m·· da Rccebedoria do llio;lrit•lo J-',•d••J':Il,
in,.:pec:_,ll' da Alfandcga do Rio de

cuvar-;;t\-lra.

desl'll\'OIVillll'l!LU

.J:nwir·, ,,

in~JH'L'Inl'

gi'J'al

d1· ,.;,~<:;Hro~.

do

l\lini.~!erio

da Fa-

ZI'IHia;

,. ) inO<pt·r·lor i'l'dc•ra! da.~ 1·:,:! rada~ dr F«·rr·o, ill:>tJccf.or de
1'• 11·1 ""'· 11 i o" ,. Callacs e insveelor da NavPgar;tio, do 1\linisLe,. i•' da \' i:wiío ,, OIJI':lC' l'ulJiica~;
d) diri•t·fo,· gr·r·al dos N'~g'fwios C"nmwreiac•s e Consulares,
d" illini,.:l,·rin das IIP!a(,'Õr)~ Extcriorrs;
, .. lll'f•sid•·rdr· •In ll:uwo _do Brasil;
f) direclo1· do L!nyd Brasileiro;
111 qualr•' ,.,~flrcsenl a n!t•::: da Federa1;ão das ,\ssociacões
r:,_,l,!llll'l't'iae,.: do llmt=:il (CHIIHll'a de GnmllWJ'Cio dn Brasil);
h} II'I'S t'I'P''"""lllanl.c" da Associaçãc Cornnwrrial do lHo
d•· ,Janr•.ir":
i) trf'" rr•pr·"s'~nlaulr•s dl) Cenb·o Tnduslrial tio Brasil;
.i 1 mn r•'pres,~nl:ull" rlo Crni.l'fl de Commcr·cin c Indusll·i:r:
/.' · UIIJ ,.,.pr<·~··nl:till<" da Li~a

I'

nrn

·r"''"!;tg·l'lll

rr•prP~Pnlanlc

d,, ;ll[!lldfío;

do

do Commercio;
r:(•rttro Industrial de Fiação

e
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ACTOS lJO

l'OUU~

LXLt:l'TI\'0

1111 dnus representantes da Sur;ieJadc Nacional de .\gl'iellllm<~; .
n) eiJH'O pessoas de rcconltc!~ida compctcncia em assmnplos econoJ11icos, escolhidas pelo 111inistro da Agriculhua, ln-

dusLria n Gummercio.
§ 1." Haverá lambem o eargo de secretario geral do consrllw, '' qllal p:ntieipnr;'t da,; ~p,;s,-~~.~ <\ Slllll't'inl •·tHIPI':Í l.odu u
~ervieo •lu CX]JCdicutn.
§ 2." Os Inembi·us do consdllfJ, cum •·xecpc;ão du ~Pcr·cta
riu geral, ~ri'Vit·iio gmtuitamenle.
Ar f • ·1." Os rtS''Uillptus dP qu n f t·ula o art. 2" f;nl.'iio distribuidoR •·rn grupos cJi<;lindns. ntda ll!TI dos qu:tros con:::f.ituil'á
nbjccto d•· Pf'pc·rial '"'ttHln dr- llll>:t enHnnissfío "" Ires 1111'111]lT'ns. llflltlrada pdll lll'l'sidPilf ,•.
Para~ntpho unico. Salvo c•aso de llt'/-:'I'Heia, Henilunl as-

sumpto sPr{t submettido á drlihPrrwfíc, do ConsPllic•. c;Pm o
parrccr da resper•l.iva eommissõío.
Art. :i." O ConsPlho ~nperior do UonHn~>1'c'i'' ,. Tndus1.1·ia: rcun i1·- ''n-ha, uorrnalmenf ~~. mna \'1'7. JHll' lllf'~. podendo
porém, Rl't' ~~Oil\'oeado exl.raorcl i nat:iantt•nl.e pelo pr·esirl!mt,e,
,·.1:-o({icin. nn a requr.rirrwnlo, 11elo nwno.o, de cinco membros.
Art. ri. • O Conselho Snrwrioi' do Commereio c• Jmlust.T'.ia
·''Í podcr:í dclihci'rtl' quando s•• aelmt·c~m lH'CSPnh·c:. pelo mel!oo, dez membros, inrlnshT o prPsidentc.
~ 1." As resolut;ÕI's do r .:onsclhn ~:errto f.onmdas ]JI'I' .1 •taio·l·ia rle ,-o{ os. sendo licito iW'I'1'i 1· na cwl :1 ckclarac·~r' d•· vofo
do memhro que o I'eryuerr,r.
§ 2." j\s acf.as sm·fi.o ln\'rarla~ pt>l'' seerl'lario grrnl ntr
poe quem o suhç;f.ituir• c pu)J!ienda~ lll> Tlinrio Ofliciol.
Ar!.. 7. • O Conselho 81rperim· rlo Connnr.rc·iq <' Tndnslrin
Plf'gerá annunlrn()nfn mn vieP-Pl'f'.'lid'.'llfn. q11r> ~nhofifni1·:í o
pi·esidenlc ern suns falia;; on Íllllll'dinH'nf.os.
Para~<raplJO unieo. Na l'nlln. m: inqH•di!tlPldo do ])1'f'<;i-rlmlf.e e rlo vice-prN1idenf.e, os mrnll,ro~ pn•s•·nl•·~ "~'·"llll'rií"
:u}ucllc que devPrá presidir :\ :ses;;fíP.
Art. 8." As c\Ommissõs r:le quP II·af:, o :1!·1. í" r•'JIItir-f','lifio sempre qnr .inlgarrom cnnvf'Ttil·nl•· ú l>oa llt:JtTit:t do'' ~r·'"'
lt·abalhos.
~ 1." O secrefm·io geral fln Conselho pi'oviclf'JH'ia1·:í pat·a
que sejam sempre aU.enrlidas I'OIIl a maxima llrc•,·irhlllP ns
l'f'f[Uisi riiros q1w lhe forem f•'i I''" pr las c·Pmmi~siíP~ sr,l>n• infnJ•JttaljÕros, dados Pslafisfieos r• I[IJ~H''I[lH'I' oufros c•lf'llll'ttfc,~ di.'
q1w Jle('Pssitrm pm·a n PSflld" d11~ a~snmplos :1 Rl'll •·:n·g-n.
!\ :? . " Para o filll de qun I rnf.a o ]JIII'agraplio anl,~t·io•·. o
secretario grwal iliJ'Í!.dr-sc-lm dircl\lam•·Hfl' nos dil''''""~ clP]mr!.:l.mronf.os fia nrlminisfrarfín pnhlirn. liro111 1'1111111 :íf' nssociar;õcs ou coi·porar,íícs parfil'nlnrrs.
Art. 9. • A secrcf.aria rio Cm1RPII1o ~lllll'l'ÍIII' cln l~onmwJ·
r.in n Jndusl rin fnncninn:ll':'t Rn], a diri'I'I'ÍÍn rln sr'"1'1'{ ~11·io gPral, qnn sc~1·:\ nrn ro<;pceiali:'l:t 1111'-l :t.~slnnpfoc: r·onslaniPs dn
arl.. :!.'', c lm·á, al•'rn drosiP. " f'f'!!Uinl" ]wssn:ll: 11111 :lll':ili:ll·.
11m sfcno-dar.tylo!!raphn, 11m rladyliJP,T:lphn r> mn r·.onlinnn.
Para~rnplto unir,o. T'm·n n r!f)SPlliW'llitn rfp Ir11·~ l'argn~
lHHlcrflo ser nornenrlos. 1'111 f'nnn.,issiin. l'll!H't'ion:• •·in" :tdilido-:
•·. na falta rlrslf's. flllH'r'innari"~' Pll•···l i1·""· · •·rt> l·t·•·.illil.r> ''"
ê'l'l'Viço pnhli<'n.
Art.. 10. Af,; o .fim rlo 1111'7. d0. fr·v,•rf'iro d·~ c·:11lfl annn. o
srorrdario geral rio Consell1o api'CSPnf:t.J•:'t :J(I pt·r·cirlrnfP mn
.,.,.Jatorio dos t.rahnlhos do :Jnll" anfPrin1·. an qn:d ::n:í., an-
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nexados os pareceres das commissões a que se refere o arf.igo ft• e outros documentos de interesse para a elucidacão
dos assumptos de que se tenha occupado o Conselho.
Art. 11. O Conselho Superior do Commercio e Industria.
Ol'g:wizará o seu regimento interno, no qual serão estabelef'.idas medidas paea n perfeito funccionamento dos trabalhos
drt secretaria.
AL't. 12. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Hio rle .laueiro, H de ahril de 1923, 102• da Indeprn~
d"IH'ia e :l!í" da Hermhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miauel Calmon du Pin e Almeida.
R. A. Sampaio .Vidal.
Francisco Sá .
.José F'elix Alves Pacheco.

DliiCHl~TO

N .. 1 !UH O -- DE H DE ABRIJ. DE 1923

A 11fnrizrr. n ministro da Aaricvltura, lndustria e Commercio n
r.nncl?der á Compmi.hia de Est1·ada de Ferro e Minas Stfr~
.Jr•rm1.1/IIIO, com sfrTc nesta Capital e proprietaria das mi-

nos de cm•viin no mnnicipio de S. Jeronymo, Estado drJ
Rio GTanrk rln SnT. os favores constantes do n. 7 do m·fi!to 80 r/,, Td 11. í.li.'l2, dr, fi de ,ianeir·o de 1923

O í'r·f'~idnnf r rl:l P.<'pul•lir.a dos Esta rios Unidos do Bra<;il.
rJs:rnd" rla :111fnrizaç1ín fJIIP lhe confere o n. 7 do art. RO da
Ir· i rr, í. (j:1?. dP (i rin j:mr~irn rle 1923, decreta:
.\ d.ig-n nniw. F'iea o minist.r·o ria Agricultura, Industria fi
Crnmrwrdo :rnlnrizadn a 0onf.ractar com a Companhia Eslra-·
d:r dP FPrr'n e 1\-Tina'l S. Jer'onymo a installacão de usina~
:1prnpriadas :í frmclaçiín da indnstriu dos sub-producfoR ri()
cnr·vão nacional, bcnzoes. al0atrões, etc. e producção de enerLda Pkctrira. empreganrio exr.lm;ivamente o carvão nacional.
rir• :wefn·rln rom :1" .<;f',tmint.c~ rlammlas:

I
O Govrn·no FerlPral fln Rep11blica rios F,gtados Unjdos rl•l
Brasil conrrrlcrá. dnrant.e o· prazo rle vint.e annos, a contar
ria rlafa rlo m~rist.ro dn contrad.o pelo Tribunal de Conb~.
isr•ndí.n rir~ rlireif.os rle importar.ão. incluRive os de expediente,
para· os matc'r·iaf'<:. mar1linismo~ r. mnchfnas destinados á milH•r·ac·fío. 1rf.ilizarfín. f'n~ff'io e ronservaoão dn~' .iazirlas. da nsin:r rk snh-prnni1rf os n :t prorlllCf)ãO e consumo fie Pnr.rgia do"
r·! r ir·a. r· f]liP niin IPnhmn ~imil:11'PS no Jlaiz.

n

o GOVf'l'l10 Ff'df'r:l! {'.nnrerierâ, tamhem. durante o nrnzo
rstif)11lado na r.tau<:nl:1 :mtrrior. is~>n<::ão df\ qnaesquer imposto' 011 tnxns f(•ckraP.:" qnr in~iriam sobre as nsinas, min:u; e
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demai~ sorvit::os ~~

oprraei\rs fin:mr.rir·a;; r·p\al ivns ao ~·mrt~·a.
eto nutorizaflo JlOI' estr drerrln; solli'P n lr·afrgo flp tllaft>rra1'
primas P pr·oclrwl os acabados e sPmi acabados qtw SP destinem ao funccinnnmrntn !los rr~pPctivn~ servicos, hem romn
~obre todos os prnrlncfn~ (\as r·rfPridas nsinaR P mina~.

TII
A nompanhin rltl Estrada rlf' Frrrn r l\'lina~ P. ••Trronymo
gosarâ rln dirrito dll dcsapr·npriaciio. na fónna das lers em
vigor, para os frnC'uos flp f!IIP prr~eku· para as srw~ installacõcs de grração, lransporlr P lransforrn:u:ão c\P PllPI'~ ia P\Prtrira. lw111 enmo flar·a a eonslrtHl('iio ,. lll'•l!nngnnwnl" dP P;;t rarla.'l dP r·on~~·n·:u;fio tlrss:t~ obr·~".

IV
'A {:ompanin cfp tE,Imrla rir• J.'Prt·o
:;r rompronvol.tl':

l'

\li11n,; S . .J,•r·onmo

a) Clll11J1l'il'. nn r•xJHH'f.a\:fio "'' ~11:1:4 mina~ " IJ·ina;;, a"
rli:'posiCÕE';.l da lr•i d•• minas ,. o.-.: rPglllam;•nlo,; q1H·. soht''' n
as~umpto, r.~lin•l'f'nt Plil ,·ig-o,·. " a l'll"t":li'. pol' -'lia ''"nl a. unt
Hnelco dP apl'Pndizngr•tn frrllnir·:1 ~~~In·,. l'ahl'ÍI'fll:ii" d,• '''"pl·ndnrtn~ fio t':JI'Yiin naf'ionnl:
b) a franqul'ar lllda..: as c;na~ drp,•ndi'lli'Ía;; :llh ri;;,·:w- "''
1-:ovrrno, ans quaes forrwceJ·:i n~ indil':t(:õrs P I'S<·Ini'f'I'Íllll'nfr,~
que forem prdido~. e u for·nf'l'f'l'. pnr inlr>rnwdin dn SC'rYi1.:o
f:rologicn r ~I irwr·al ogirn rln Brasil. ~PHIP.->1 r·nlnwnf r•. Io do,; m
rlarlos eslalisf il'll'' snbrf' n.~ I r·ahallins r·XPI'111arlos. a prndncr:fío
do ~ua11 u~illll!':, mr.fhnflll~ i•mprq~arl""· rcsnlfarln~ 11hl id"~.
et~.:

r) a m:mfPt' r•nt pProff'ilo r· ('nn;;fnnfP funrrionamf'nto a~
'lla.<: nsinns r ;.:r•r·vir:ng, ~"h Jlf'!la da c·ndtlrirladr• da c•on•~r·..:..:fín,
..:rm llil'r·ito a :J('<:fío tH'I1l ill!Pr·p•·II:H:fío judirinl. ~i hnt!VPr' paral,v:;a~;fín por 111ais rlf' nn\'Pnf:t dia~ ('on..:rrnf.ivns. rlr~vPnrln.
n~ impn~r,,~
Jll:IÍ•il'. :1 ji!ÍZII i],,

li!'S!P l'fiSO. l'f'>;filllit• o yalrl!' riP f•1dns
l'llll('l'i)Írfll.;.

-':il\'11

l':l·<if

.!1•

I'IIIT:I

,.

i~l'lll:íiP~
(:11\'l'r!lll.

A f:omrmnllín df' Eslrnd:l rfp Frrrn I' !\linn"' ~ . .lPronynH'
nhrign-sr n YPildf't' ao nm·l'rnn i'l'r!Pr:rl. :dr'! :JO o/t· da sna j)l'n.
dnr.çli•J d1, hr!IIZÜf'f', Sl!]phnfo cJr :tlllll'lllllillln. flff'::lft•iif'". o]Pn.;
p:u•a motor f' nulrns Stlh-prndlll'!ll.~ dn t'nrviir1 n~c·inn:il. 1':-t·
hrirnrlo;o: na" suas n~itw~. eom \1111 nbnf imPnfn r\1" to ~'<· ·'"l11·r
n pri'r,n r\p idrml ien rnntrrinl irnpPrlarlo CiL ar·rr·,•srirln rl~
imposf.o!'; nlfandl'!ff'!'in~. laxn~ rll' ••xpt•di,•nfr> ,, lnxa" rf,. I':ÍP.~
dfl Tlfll'f".
V1
O (:m·Prnn Fr•rh'l'al rnn<·r-dnr·:í l't'Pff's l'f'rlttzido~. Prll fnrlns
fi,, 1'1'1'1'" ,, linlta'< dP llf\Yf'g:u·ii" flliP dirr·~·latJWIIIP
''\plnrít. para n h·an-<prwf,. "'' r,.,.,.~llll'llla·' rn:tll'ria·' p1·irna:' .•
a~ Pc;fr:uln~

M-:TOC.: flll I'Of)Efl EXEf1UTIVO

21!:)

111:1 i Pri~•'S ílPI'f'~;.·<a!~ios ú mnnl :1g-rm do.~ mal'llin i:.;mns e inst.alJa<:íif'~ ria C'llillpanhia e :í rabri('flr,ão ('.exploração rios productos
ria nw~mn.

VII
A Cumpnnllia de Esl.rada de Ferro c Minas São Jeronymo.
ronfribuir·ú r·ont a qurda nunca inferior a seis contos de réis.
(li:OOO!!IOI)O) nnnu::tPf', paga l'lll srrneslt•ps arlf'antarlc:,l, para
dr·~rwza~ dl' f'i.'W:llizar:fín.

VIII
U Govrrno FNlr•ral pndrní rm qualqurr tempo, por necr.•.-;;;irlnriP dP ;;aJ\·:H:ão ptrbl irn nu caso de guerra, requisitar,
!11do,; o~ IH·n."' da r·"n'panltia. rll' r.onformidarlr com as leis em
\·ig·rll'.

TX
O nnvrrno FPriPJal p..;falwlecrwú multas dr ;200lli a 5:000$,
r·lr~vnrlaf' an rlnbrn nas reineidPrlf'ia,;. para a !'alfa d" r11mprilllf'llf'l por pal'fP ria Companhia cln Estrarla de FPrro f' Mina'l
.ff'l'lf\l~·rll" dn< n]H·ip.nr:i•e'-' qrJP l'orrm e~t.abPIPI'irla~.

S:i11

X
i\ Compnnltia d1• F~fr·aria rlr• Ff'rro r Minas Rãn .Jrronymo.·
.-<r' nllt·ign a r~·~liltrit· :10 n .. \'1'1'1111 FPr!Pral o Y:tlnr· dr f.ocloR os
i lltpo~fn.-: r• i~f'Jli,'IÔI'.' qt11• lhe l'nrrrn cnrwPdirlo;; 1'111 virt.nde do
•·onfr·:wfo si dr•nfro d1• Ire~ nnnns, r•onlarlos do T'f'!Ü':tr·o do confracfn pP!o TrihtJJtnl df' Cnnfa~. não estiver rom a" snaq im:;tall:tl:iir·~ r>mnplt·la~ " DPI'!'f'if" fnnceionamPnf.o.

XI
"'os cn.:.:os rir- pnralysar:.flo rlns Rf'r·vir;os rins nsinns pnr mai'l
d" um mPz sPI'fin nppl iradas ns multas a fJilP se rrff're a r.lan'llla IX, f'af\·o nHd ivo rll' f'ol'f:a maior, a jnizn do GovPrnn
l·'1•rlt•rnl .

xn
O f'ôrn
qw~ !'f'

dr·~fa

Capif.nl sr·r·:í r•nm]wfcnfr para torlns ns ncçõe.s
ftmdnrPnr 1'111 dir·r•ilos f' ohrigarõf's T'f'snlfnnfPs ria pre-

--:pn I P Pc nlrP~~·:i1n.

. XTTT
O prPsPnft• rll'r.r·f'ln l'irnrú rlr nf'nlmm rffPiln si. rlentro
I rinla r! ias, r>nnfarlns da pnhliear·ãn nn niiiJ'ÍII Offir'Írtl, niio f i\'1'\' a Í:rllll]lanhin rfp Esfrarla de Ff'TT(l p Minas Sã.o
.I••J'IIII\IlHI :r~signarlo n r'PSJWrl ivo ront.rado.
n•11 tlr· .T:lrH'il'll. f f dl• ahril tlP 1!1?:1. 10?" tln lnrlr•]mrHlf'lleia

"" fl1'~70 r]p

•'

::~, ..

d:l l1r·pllhlic·:l.
\murun nA SJTN,\ BEr.NArtnER.

J/ Í!(ll.f'l rnlm.on du l'i11 (' ,1lmf'Írlll.
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DECRETO N. 1õ.Off

Approva n

I'''!IUI.anu·nln

para

1:x I:C!iTl \"(1

nr;
n

2•0

DE ABRlL DE

St'l'lJit;n

i92S

tle lnspecçáo de,

Pazendn

O PI·esidente <la Hepublica f!oq Esf.ados Unido~ do Brasil.
da autorizaçfw contida. no art. 12'7, n. 8, da lei numero 4 .li:l2, dn G do janPiro do r:ot'rente anno. l'Psolve appt•o ..
var 11 f'l'>illlamentn para o Serviço dn Inspeccão de l"azl'nda.
usando

que a I'Sf.e a!'omp:wha e vai :"\si!!nado prlo
tfldn dn.~ .\irg·,J,'io.c; da Fazenda.

mini~1Lro

dt>

1•·.~.

iHio de Janeiro, .'.'0 1111 nhril d•· 1!1:?:1, 11!:'" da Iudop!'wleu
cia e :lfí• da Republka.
.\nTHUil nA H!l.VA HBJINAnn&o;

1/. J. Sm1qmio Vidtll.

ltf•!Julamento para n Serviço ele lnslle<·ção de Fa7mHia,
a •1ue st• rt•t't't'l' n df'f~t·•~tn 11. lli .011, til' :!H clt• ahl'il
tlf' 192:l.
Ar i. I . • n Snniço de lnspeeção de Fazenda, mandado rP·Tlelo m·L 1~·1 n. 8, da lei n. 1~, 1132, de 6 de .irmeir·o
de HL!:!, lern Jllll' t'im pr·ineipal veririt:nr e eol'rigir ir'l'l'guhl'i-dadr~~ q111' P"~~:nu ••Xi!-lf ir na aclmiuistração financeira da Rt>-·
pu!JJi,·a. 11:\n sú qltanlo :w,; fn1~los relafiYos :í. r1~eeifa. :'i d1~S·
flt:•z:t. :1. dPfltJ ....;j/11~..;. a JltO\"iiiH'I~fl,...; il!~ f. 1 l!llili-..: I' :'• l'_·-l'l'iJ•!! 1!';11';!,:
l'fllllll famhcm no pn!rimonio nacimml.
~ I." Es1P sm·viço syndirará c apurará todas aê' fraudes
que "" pn::~sarn praficnr naquella administração; cotTig-ir·:í as
prax,•,; illegaes I'Xislenf.e,; nas rliff'rwen tes repartições de fazenda rle marH•ira a que não sú ft;• resfabelcçn. o regimen d:l
lei r·nt torlfls ellas, como t.amhem sP torne harnwnica a lllesma ad tninistra1:ão df' modo qne os sPrviços se exeentem d1~
fórma analo~w em todos os Estado~; drnunciará as disposições Iegislali\·a,; fl fl:xecutivas prejudiciae,; á Fazenda Nacional
afim rlc o:rl!'f\ll1 as me~rnas o:npprimida>~ on modificadas pdo
pode1· ro!npRirnlr: inrlie.nl'á n~ mriof' r!t~ se l'lirnp]ific:ll''~lll o.~
~Prvit·os fiscacs r! c• modo a sr•
I ornarnm esf.es mais nxpedil.os;' apurar;í a apf.idão e a condnda de todos os fnnccionarios subordinado~ ao Ministerin rla Fazendn. afim dP set· or8aiJÍl':ada a fidw. dfl cada nm. a fl'Hil RCJ'vir:í. para fnrnr•ct•r· Úil
autorirladr"' f\OlllJW!rnlcs clemcnl.oe~ que o.'l habilitem a formnr jnizn ~('.!;llrn :1 l't•.speito tlc fnrlns; e de fudn rlflr;í o servir" d1• ÍllC:pi'(WÍlll I'IH!f:l :111 1\Jil\i'll'll d:1 ).':1/<'llif:r. Jl<•l' Í!Jil'l'lll'rlio rln in~pfletor geral.
~ 2. • Os fnnccionnrioo: enr·arrrgados rln scrvi(;n de inspPrçãn deverão pmcedl)r Rempre dl' m:meir·a a não •liminuir n
<TIJIII'idad" 1!11>: ''1\Pft•< da;.; t'"l':tl'l iri"'" llll "''''"i'''l" oflll' •·..:1 i'~rganizar

vt·r·•·nr

f'

Í!lS(H'<Tinnand". di!\'l'llrln.

rli~tms:lõrs.

fl"<;.

11•11'

is:'•l.

<'vila r

vrr·hars nn por eseript.n. <'Olll os
1'ahrndo an mini"lr" ria FazPnila, rpmndn

<b ali riln.-·

r~fer·irlos

dw-

<'rdr~ndPr· flll''
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asses chcfrs srrvPm mal ns cargos qr.r', -nr.cupam. rlar-ltii'S
substitutos que melhor comprehendam os sem: drwcres e
obrigaoões.
·
d ·
3.~ Os fnnccionarios encarregados dos. serviços ~ mspecçi1o · communicarão aos chefes das respectivas repartições e
serviços a;; irregnlarirlar1es .fJmtf•squer que forem encontrand?,
llllando rompPtir a ellr•s rrsnlYCL' ns casos occorrentes, f' pedlriio aos mc~mn.'-' chdPs a~ providencias que julgarem neces;:lrias :\. llOI'lllflliza~ãrl l(]os ~"'I'VÍI}OS.
~ /1." N11 ~"<l"" d•• niio ~PI't'tn at.tendidos, ou d~ julgarem i~
sul'l'ir·.if'ntr·~ a~ 1'''"' idpnr·ias tomadas pelos rhefes de repartlr~ÕP" e RPJ'\"i1:1i,;, "" fll!ll'f',innarios inspeel'ionantes cmnmunical·iio tiPI.alh:lliaJJJI'IliP n" f:wlns o'1~corrido~ an minisl.rn ila Faz,.nda, por ini.N!Ill~di•J elo inspector ger·al.
Art. :!." O ~Pl'vir;o rrlP inF~prcção de fawnda procurará, por
lodos os 111cio,;, f'nlllt(•Cct· quaes os cdntribuint.es que deixaram
1!!' pai.(ar impnsl.o.~. afim de compellil-os ao respectivo paganll'nl.n, PXI't'l'ol~rá vi~ilnrwia ::;ohre os cxactorcs, pagadores; the~o·ur•dros quaP~rJllet' funcr.imrarios e administradores, afirii de
n_•n~"guit; qur tnrlw: enmpram r facam cumprir a lei, levandéJ
an conhl'l'ÍnWitlo do \tini~l.t·o tia [F~:wnda. por inilwmedio do
in~l'"nlol' gpral. lndns a,; irTcimlaridades que ~fl verificarem
f~lll tudo IJ!HIItfo rlie!:t r·,·~pl'ifo á administraç.ão finanrril·a da
lll'lrllhHra.

*

Art. :J." O 8Pt'Yir:o dr I nspecefio rlP Faumda comporlm d'':
fTnt inqpei'Lot· gr~ral dn fazenda:
l lnu~ in~p••rh•rrR rir faunrJa;
CrtllllliÍsqf"'"' Jtr'I'JII:llwnfP~ de ÍllR{Wrção' f'm toda fi nr~
i•IJ]Ilic•a:
llrn "''''' io•rt rlP infornlnr:Õ•'R Rcrrelas.

~·"

IJO l"!RPEUrOP. mmAL

Arf.. Ir " O insrwdor grral de fazen:da terá. sMe no gabídcsf.e recebendo ordens e se
do serviço de inspecção em
t"rlo n ll'rTil.n'rin da llcpuhlir.a e na delegacia do The~ouro, em
T.ondJ'l'S, r~ :t pl],• fi,,arãn rtirect.amente subordinados torlns os
fJJIH'f'ioJtar>io,; emprc!!ados Ttcste serviço.
~ 1." O inRpPelnr geral sN'á o
intermediaria entre (J's
flil'fo•J'I'tlfP~ fnnr,·innal'iOR im;prr.cionântPs e o Ministro da Fa~I'JJda. _llr•c-PlJr)J'(t os rf'lato!·ios. represent!lcões, processos e inlriJ·nm..:oN; sr•m·clas remPIJHlas ou forncc1das pelos inspectores
"'' ÚPPTHI:1. r.nnnnis~iif'~ inspcrr.ionantes. funccionarios incumhiflo~ dn <pn·ir:n srr'l'PI o P rlP pessoas e-stranhas á fazenda c.
rl"P' '' ~ ''" l11dn dP\' idamcnf r Pstudado, submetterá as .ctifferen1•·~ qnr•;::fiks quP sr• f'llsril lll'l)l\1 á decisão do Ministro da FaZf'nrla. l.ranf'mifl inrln :íqur>llPs insprctores. funccionarios in~lwrr·inn:UJIP~ f' (IJJI ros incumbidOR do serviço secreto as orrll'll~ Prnanail:t~ drt 1\'Tini«tr·n providenciare no sentido dessa<>
,,.rJ,.n~ sr'r"n' r'tlmJH'irlas rigorosamente por quem de direito.
l!l~f.c rio Min iRlrn da Fazr.nila, só
rnr:tJ'J'P~mr;í rln snpPrintendrnria

2\8
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~ :!." l)ttnndo houvrt· accumnlo de
sf't'viço, o i11sper.lm·
!!n:tl IPI':'t "·~ :tt!:dli:tl'<'" qt!P o :\linislt·o da J<'aZl'ndn d<':-;ignaJ·.
~ ::." .\<i 11:1'110.-: 111!1:! \1'1. (Wr· :111110. rlt•\'f'J':Í o illSJWI'I.nr gf'J'a I i II"JH'<'t' i1111:1 ,. p<·.~soalnll'!li r "" ~,.,.,.it;"s a :i C li ·r·at·gn. rlr•\1'11-

do, 110~

l':l '""

flp III'I'<'~Sida··lf',

fUZ<'!' clÍt'l~elttllll'lllB in~J)I'I'I:Ôf'~ P,lll

qt!alqw•r· "'''\'ir:" 1111 I'I'!J:Ir·l ir:iin dP razPnda. Na -.:ua att"I'IH~i!'l
•·r·:·r crr!J-:Iilt!iiln 1'"1' IJII<'III '' .\lini~lr·" da HtZ<'tllla d••l•·r·IIIÍ!Iar.

A ri. ::i.'' Os tlons insprmtores dP fazenda serão rHtcarr·pg·adns rir~ i Tl~lll't'l'inr~tu· I odus os st• r·,· ir: os da Fazenda Nacional.
inrhTSi\'r• aqll<'I!Ps lfiiJ: ,f, acham a ear~r• das t•ommis~õc~ de
in~pl't'cii,, ,. "" Sl'l'\'it:o ""·r·r·p(o, t•xisiPnll'" na-: zona~ qtll' IIIP:'
1"111'1'111 d"f"''lllin:ul:t~ .. \ 11111 r!PllPs caiH•r·ú rk"Plltpnnhar a" suas
af.lrilllrir:(i<·s rt"" !•:><lado-.: do' .\ul'f,. da 1\Ppnhlir·a. r!P;;d,. " Am:JZ<Hin-.: ar,·· " l·~,.:piril" ~a1Ji". irlf'lll~iY<' ,. a" olllro. IH>< "''111:11'\
l>l:"l"s <In lll'asil.
~ 1." o~ inspP•·I,;n·~ d<'· rawnda lll'l'rnrl'o'l'iín
Íllf'f'~":HJII'IJII'Ill•· a-.: di\<·l·,:b rl'p:n·!il. '<'i<··: ~ilt1ad:t~ n:l c:11a zona, inspr~l'f'io
ll(lllllo of<' ~lll'jJI'f'Z:l i11d0~ 11" ~1'1'\'Ír:fl.'' <' l11f]1>" fiS i"IITI('I'illll:li'ÍII~,
··lanrln k11:1!11''''' n·•~ l'<li'r·Ps r!:1-.: r·r•rJ:tf·fir,:iil'". ahl'itHio iiH(tlf~l·iln;;:.
IIJ'I.mtrizawlo J)I'OI'rsm.~ arlrlllnisll·af iH•s. ~olucionamln as IJIII'SIi'i<•;;; (!111' l'ol'f'll\ SIII'FÍtrdo. 1111 fii'Oj)Otlllo -:olur;i)f's a" IIJÍili-:!1·o
ela Fazenda. Jlfll' inll't'llll'riio r]., inspPf'l.ot· ~··r·al. in'''l'lli!ld" 11s
Jf!nr·,·innar·ios. Psr·latTf'f'tH!n a,; pa1·l r•.; l.'tll r·Piar:iio ar,.; pnnl ""
()]J~t'!I!'IIS iJns l'!'f.!l!l:illll'li(OS yi!!Pll(l'.-:, f' nlllfll'llitallr!<J lodo U Sf'lt
,.,;('nr·r.'i' r• llla'\Ílita •'llf'.l'!!'ia no ~nnl ido d11 ''xal'in l'lltnpr·in!f•IJio
dr>slp 1'1'1-;llial!lf'tlln. dns ill<li'IJi·r·o)o•.-: "'"' a ,.,,,, ar'"lllf':llill:tllt r·
dn Jr•g-isi:H·ií" 1'111 vi!!nr·.
~ ''." (l,c; ÍJl.;lll'i'!OJ'I'S <Jp i"azr•ndll io:t'iill IIS :lll'<:iJi:ti'I'S, llf~l'tr\11llf~ n [ '"~ 1 H 1 !1 ·r 11!,, 1 r·: 1 "i 1 1..:. <[11<.' ''
\li11i-:ll'" da 1,.:1/l'lld:t "'''"1'minar.
11.\S

O:n:-t,\JISSÕt·:S f'Eii\1.\NE"'I'lc:-1

,\t·l. G." .\:~ ronm1issõrs fH'rmnn<~llfl•s rlP in~pecr:ii11 ([)rão
l-lr1rle no Tlu:~our·o :'\:winnal ,•. \lrandr•ga do Hio dr .Jatll'iro. lwm
!'llll'!o nas <il'li•g:wia.-: l'i~r.al'~ r• all':mrll'gas dos l~sl:tdos.
~ I." \~ r'llllllltissl"11•s qtll' I ivf'rPnt ,,·."'' no Tl!f•snm·n :'ia·-

eional 1• di'IPgaeias l'isi'Uf's ÍliSJH'f'I'ÍPilal'iin lodo~ n" Sl'l'\'i1;ns rtfrl'f'llll'!' a l'ssas l'!•pat·l ir:u<'s "· t•orlsl'qtu•rtll'llll'llil', r·sfl'ltrlf'rfin
sua ar,r•iin a I oda::; as "~' :u:õ"~ ar·r·ee.aflarlrwa~ I' pagadol'a~ da
riretlmse.riJlÇiín l'!'SJ>f't•l iva. exrepfo all'anr!Pgas r• nwsas
1'1'11da~. lu•m r· orno n I ndns o.~ J'nPI ns ria ndrn in i siJ·arfí o fi tll11lf'l'ir'a da
nl'jtlt!Jiit•a, f!ll<'l' >'I' l'f'i'il'lllll :til fll'1,':11ll<'lilll (jlll'l' diJ:r:llll I'I'Sjlr~i(to
no pall·im~tni" Jlat'i11nnl. dil'''''l" <111 indit·,•l'farlll'llil' ligarlus
:íq\IP!Ia~ rnpnrl i•:•'ir.•,
..
~ :!." .\ .. . ; rot1 Jni_...;_..:{)P.~ q11P lh·1•1•f'n1 S!Ul~ st'•df·.~ na~ all'nndpg·ns
ÍII~JH'I'I'iflll!ll'fill l11dns 1>:' .'il'l'l'if,'ll,; !l<ill:tlli'ÍI'II,; l'l'i"l'l'f'llfi'S ;Í !'I'Spl·l'f i1:1 l'iiTIIIJJ~I'I'ipe:ln.
~ ::." \o~ t•:slad~>.-: iJ''IJI!I'IliiS ,. n jnizn "" IIIÍIIi><fl'n da Fa~f'lllla. !11dn:; "" ."1'1'\ ii'IIS da ad1ninis!rar::i" l'inan•·,·ir:l
I Íl'!ll' :t r•a:·g11 dr• tlfll:l 1111ir·n r·ornrnis~:ln ri<' inspf'Ctfio.

r(,,

"""''i':ÍII

~ í." ,\.;; di.l'f'r•I'I'II(P~ l'fltllllliS~ii<•.-: dl' Íll~JH'rr:fín Sl'l'~ll ~>iii'Í
~~:vfa;; a fii'P~fal' "·~ arr'\ili11s qtll' as n11lras "nlil'ilarPrn.

~ :,." f)11and11 a r'ltllllnissiio "'' ill"lll'l'<:fín. 1'111 ('ada E::;larlo.
fi\'1•1' IIIJ( ir•ia <fr• '!111' IWf'l>l'!'l'lll ÍITI'gltl:tl'i<ladi'S 1'111 Ollfl'fl J~·,j:JI]I>,
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communir:H'a a commissão deste Esl a do os factos que tivcl'Pm
chegado an sru conhecimento.
· § 6." Quando se~ tm·nar nccessal'io acompanhar até oul.ro
Estado, poe não ser possível dar aviso :\ commissão ahi desta~
cada, mercadorias cujos proprietarios pretendam introduzir no
paiz por contrabando, ou atravessar as fronteiras estaduaes
sem o pagamenl o de impostos devidos, a com missão designada
para um Esl ado poderá fazel-o, correndo as despezas por conta da Fazenda. Ficando, porém, provado que a suspeita não
tinha fnndamenln, o funccionario que emprehendeu a viagem
niio fe1·:í rliJ·Pilo :í indPmnizrt~;iio da respectiva despeza.

Arl. 7." O RPrYii'O Rcrrl'fo do Minist~rio da Fazenda Rcr:\
llrRemrwnh:ulo:
H) wn· fnnccionarim: rlrRig·nados pclo im:pcel.or geral eom
nppJ·onv:ão do .\li11i~lm rln Fazenda. para sr Pncanegarrm dr
delcrminad";.; :<m·vi1:o~ em qualquer repartição;
IJ) por f11necinnal'ios indicados pelos insp·ectúres de Fa7.rnrla, de:"i;:nadrH p;•lo in~pec!or geral, com approvação do .:\finistro da Fawmlu, para, na wna do inspector respectivo, se
Plli'Ut'l'f').mrcm do ~l't'Yirn secreto nos lermoR do art. 5° deste
rPgulan "'nlo.
..
§ 1." Os nonws dos funecionarios a qup se refere a lel.tra a
dr:~l e arl.ir;n ,., a na f lll'Cza da sua mi~ão, RIÍmenlc serão sabirlol!
do insp'''''"~- :-''''·:11. "" \liili.otro da FazPmln I' elo sceret.nf'in
dl•sle.
~ 2." Os nonws dns l'un1~cionarios a que s1• refere a leU ra b
de;;;! e nl'i igo ~~í .~PJ'iio sahidoR do t·espccliYo inspecfor rle .Fnz•'IJda. "" ill'[t''''lnr c'"'·:il ,. "'' '\linisft·n rln FrtzPnda.
DAR ))f•~!'lfflNAÇÕER

Art. S." Rtí pof!el'iin sr•1· designado~ para o serviço do
"'' !l·'azPnrla. snlYo l]r•tPrn-..inaeão rspf'rial rio l\1 inistrn
da Fawnrla. fnncr íon raios de Fazenda, inelnsivt'\ o~ do~ quadros rle l'isear:;;, m; quaes cxct'ccrão o Jogar em rmnmissão emquanto bPm servil'em.
in~p,.r·t:iin

DAS VANTAGENA

Al'l. !l." Os f'n1flregacloR qufl forem designados para servir no Rcrvi~o dr-. inspecção dt> fazPnda pet'I'Pberão além dos
\l'ncimnnim; fJilP lheR eompf'firem em seus Pmpregos pffpcf.ivos, t~omo si no f'X\'l'r.ir-io clPlles PRlivessPm. mail'l as vanfngfHlR l'nnslnniPs dn lrthl'lla Psfahelrr.ida no a1·t. 17 fle~fr
regnlanwnlo.
Arf. lO. :\qw•lles que maiA se diRI.inguirr-.m no Rerviço
1)1• inRprcr;iín Icl'iío prl'fl'renr.ia pam pronul(:lío nas vagas quo
fiiTOl'J'Prrm nas difl'nrenfe>: reparf.irõps de Fawnda, rtev1mdo
~>.~sns J11'11111fH:fiPs sP fa:r.erem com a· nota dr> ·' ;·l'le1'111/lrs Sf'1'-

·;·it·()s Jll'rslrulos ,; Fn=t'lldrr. Naciorwl"'.
P:u·::gTaphn nnit·n. O l'econiH'rimcnf.o do RI'J'vir,.o rele\:1111<• Jll'<·~l:id" !"'l" l'tlltl·t•innrtrin l'irnP:í a .iuí:w 1ln ~!iniRtro
dn FazPilda.

Art.. H. Os fnnr.r,irmario~ inr11mhirins no ~rnir:n rir' in:í pr•.r·rr1pr:fío rlas J1llllla~ lr>-~a;•s r rr·~lllaml'llfarrs fJill' fnr·r•nt impost.a~ pelos r•hf'i'Ps da,;
l'<'f•:!r·iir:õ~,·s irr~rw<·r·.ionadii;;, Prn Yil'lllrlf' rios RCIIR r•sl'or·r:os.
P:inlgrapho IIIIÍr·n. l)narrdn P~sas rnnlf.as fnrf'lll · dl' dirr• i I"" :ldii:ITl<' i r·n~. r•rn dobro. rtf(lll'llP.~ fnnr~r,ion:u·io" I <'l'fín rlil'<•il" :'r p:ll'll' inlr•g'l':il d:•~ rnPRlll:lR !lllrfla~. f':llll~lldo :í f.'az<•nda
\:I•'Í<~Il:il a dos dir·l'ilns <l<•Yid11s .
. \1·1.
f''. Jf:l\i'lldll dPilllliC'Í:JIII<•R rJo.~ l'ac:fo,; ljll<' d<;1':lll1
111 i·~<'lll :·,, 11111lf:l~ d•• ifll<' fr:1l:• 11 al'li!!;n :11de::PdPIII<•. :linrl:i
:;prrr·~o rlr Fnzr~nrla frr~o dirrifn

rrH•·-:1r1n qrt'' c·~:--;t•-< df'11'rrwirndf'S SP.i:nn P~'~'·UHIS psfr·:Hlh:r~ a''
\lilli~ll'l'io d:r l•':l:t.l'lld:l. lr•r·i!n l'll1•s <li1·•·ilo :i nwladr• da!'; llilll-·
la..; •· o11fr:•~ l"'''·d;dad1·~ l"'''l!lli:ll·i:n' ""'' l'ni'I'.In ÍlllfliiSI;rs :H•·:
i,il·l.:ll'l"l'l'.'· "''·'"'' !flll' "".i:1111 :IIT''''adada~. r·ahPIIrln a 111d1"!

,,,.·111<11• "''" illrw•·ioii:J!'in ...; rpr" :l]llll'<ll'f'lll :1.-" inl'ra•··~iir•s.
\.1'f. J:! . . \-.: fi••JIUIH'Í:IS ]llllli'I':ÍII Sl'l' Sl'f'l'f•faS flll 11~0.
~ I." i':JI':t qrw a. drmnnda '"'l'tf'la d,~ an r!Pmlnr~i:lllfP dirr•iln :ís mnlf.a~ " mlfra;:; vanfa~<'W1 ppenniarin.s f':;lahPl!'nidns
"'' ar I i.c:n fll'Pf'.f'rknl f', r' inrlisnf'n~avd qui' a r:nrnm1111 i<·.a~fí" rb
infr:wr:fío ~<' faca :1 r·ommi;<sfin in~prr:r·inn:mln f[TH' <lf'vPr:í. Pirl
li\'1'" .~nrTnf.n, lnmat• fiO!' f.<'rmn a~ r!Prla.r·nr:.íif'~ rln rlr•niJilr.ianf"
11111' por!Pr:í. para main1· g·aranti:r Sll:t, ]1•var o far·ln 11n r'n111ir•··illlf'Ofo do inspnclor ~Pral. TIO Rio ri<' .lanPiro.
~ ?.. o O ftmr.einnar·in qnf' l'Pvd:-~r n nmnP rlf' q1lnlrttll'r 111\lltiiWianf,.. S~"I':Í pnnidn nn.~ I.PrrrH•~ dn :11·1. f :i rJ,,,,,. rP::>:Illa
111•·rilo .
.\r f. 1 L As t:raf.i fif':li~ÕI'S (flll' l'nmpnfirnm an-1 l'mwdoll:tl'ins rlpsi.cmadn;:; para as cnmmi~siip;.· pPt·manPnf.P~ >;f'r:ín pn-·
!~:1·~

11Pf:1.~·:

t'P/I:II'Iir•iir·.~

IJ;J!.!':Jj 1 flf';l:

~!{1~.

l<t.~·:1f'1'...;

rq!I!P

-..·r•

1'111' ~~~

l1·:11···tll. li!Pdi:tni.P :t tH•r·ps;;;arin <lisl•·ilmif':ín f]p l'l'l'rlifw<.
~ f." \~ dPPprzas prnw•nknf.Ps da~ !~T:il.ific.ar:•·;ps f!llf' <'lllllH~JTTn aos fnnrf·.innnl'inc::: PnrnrrP~!adrls flr1 ~-:'~!'Vif'll ser·J'f•f o ~:(l
,.~, paga;:: pPln Plnrln rr1:1i~ r·nnY<'11ÍI'Tif•• a .ini7n rJ,. lllíni·,fJ'"
•la Fazendn.
~ 2. o •\.~ irr•L'm·f:tiJ('i:•~ dao; rnnllas " '.atd:u':r'n~ '1111' r·o1n
p•·f Íl'<'ltl ~o,; rlf'111JT11'ianfPs ~l'l't'Pfrr,;, PPrfín l'f'f'olhirbs an l1:tl1f'.ll
""" " \-línisl1" d:r F!I~PIId:t df'lr•I'IIIÍil:n· pnr:1 ~""'''li "f11•''1'1.11"·
n:!t!lr'ldr• p;t·-.!·:1·..: ~' (1111'111 tlf' dir1·i!11 1111'' r't'dr•tt! lf,, rl~''·'i 1 HI \fi
11 Í'd 1'11.

\ri. l!'i. Todo fnneeinnarin qu••. 1'111 Yirfnd<' él<' ~11:1 I'JJnrr·fín. for ntl!'is::·adn n ~nnrrlar ·si~il!n snl11,. o ~rn·ir·•o ,, qnr.-·
hr·ar I'RSO sigillo rrwelando o c;rw.-rerlo rle qtw. fr'Y" r·milii•r,i-m,.nfo por qtlllll'ftll'r fr'írrna. ~l'r:Í immPrlinlrtllt•'nff' di'!'"llc'!ld"
,;., I'OI!IIIIÍ~Kiio r]!' IJIIf' ~~· :wli:u· Í!IYI'~f.irln.
~ 1." Aqnell<'~ QHe. na or.mlsiiio. nfío sf' acltar<•tn im···~l itlns dn (]ll:tlqnl'r' rommissiio, fkarfín pl'iv:1rlo~ rln di I'<' i fn r],~
1"\l'l'(~r~l-as durante Qtlafrn annos alrlm ri<' sr s11i"i I :1 ,.,.r11 :i'<
f"·rws que lhr dP.vPrfín ~rr npplir'arl:tc. f1,. :lf',.t<rrln I'"''' :·1, 1.-i:
,.

I'P!!nlamPnl nq

"'" YÍ!!111'.

Art. 16. Parn n

,.,..! 111:111 "'"I"
panlram.

e~l'cttr:ão

.r•lt~t·r·v:lr·

t...:j•

fín

r!n•: Sl'rvirns rn11sfm li f''' rl<'·<l,.
:1·-"

iJt'·~tJ'l!t'f'íi••:

qttf'

:1

<11' 1 11~1.

AC'I OS IH I l 'l)IJEII.

I·:XLCUl'IVO

,\ l'L. 17. Como auxilia ,.,_.s das t'-tlllllll i ~:;ues . de inspee<;ào,
poder:lo ser admillido~ us runeeiullat·ius de PTimeira entraneia das repartições do .Fazenda c os agentes fiseaes de consumo.
Art. 18. Os fuuccionados designados para o ·serviço dlil
inspecção de .Fazenda, perceberão as seguintes gratificações,
sem prejui:w das vantagens que lhes são confer·idas pelos reg ttlamcnLos especiaes:
J nspet·l ot· gemi. . . ....................... .
lnspedot• de Fa:t.emla ..................•...
Comrnissão permanente . . ................. .
Auxiliares . . ............................ .
8erYit;o secreto (u que ror al'l.JiLl'auo velo milli.~l.t'll

c\ r L.

d:!

t \l.

Mensal
1:000$000
1;000.000
800.000
000,000

Fa~.<'ild:t} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ltt~\

ogam-se as disposições em cont.rario.

li iu, 20 de abril de 1!)23. -

JL A. Sampaio Vidal . .

lnsh·w~~iíes

pm·a o ~kt•\·j~;o de Inspecção das Iteparti•·iít•s de F'awmJa, a que se refere o regulamento
i~pprovado !'elo deerclo n. 16.011, de 20•de abril
de '1!)23.

_;\ 1'!.. 1 . " Cornpe! c ás com missões nomeadas para inspec-

,. ívtHLJ' t·•~Imrl.it_:õcs

de Fazenda apurar as responsabilidades dt~
seja, verificadas nas suas relacões com a Fazenda Naeional, ex'aminar todos os factos da administração fiJtanccira, quer na parte referente ao orçamento, quer na relativa ao pat.rimonio nacional.
Ael .. 2." IJpsfa fórma, procurará a comm1ssao de inspe··f'fío t•,onlwcct·, tão exae!.amente quanto possivel:

quem qut•t'

qw~

§ 1" ··-

QUANTO .\ RECEITA:

a) lndas as repartições, funccionarios, emrwezas, eornpa-

nhias, soeiedatles e particulares que arrecadem renda federal,

:"'.iam quaes fot·•mJ essas rendas;

b) si P~sm; repartições, funccionarios, etc., aerecadaram
exaetamf•nl e as rendas que lhes cumpria arrecadar e quaes aH
n·audeH. n irt'egularidades que occorreram c oecorrem por
"'''' asiiio il<,ssa arrccadaçfio;
f:) ,;i !•"la~ :•.~ n·JH!a:-; an·c<·adatlns foram devídamentn cs,.,.i pturadas 11as estações arrecadadoras, c o producl.o delias
iHtegralmenl.n reeolllido aos cofres da repartição compet.cntP,
lwlll eomo si lm arrecadadores que reteem a renda inf!evidaJIH'Id.c em seu podet· c quacs são esses arrecadadores;
d) Si todas as rendas recolhidas aos cofres rias compe1''lli <'S repal'lir,õcs foram ahi recebidas dentro dos prazos marc,ad•)s nas lei~ e regulamenlos; si ha arrecadadores rebeldes
q11e rc!Pcm o producl.o da arrecadação em seu poder, além
dos prazos legacs t' quaes são esses arrecadadores;
e) si todas as rendas arrecadadas e recolhidas aos cofres
~ompetentes foram devidamente escripturadas e si aquellas
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que u dcixat·am de ser l'omm levadas ;í. conta de I'Cf\[lonsabilid:tdP do exactor;
f) si as mu!LaH que as leis e l'cgulamenfos mandam applitar aus at'!'Pcadadorcs pela !'alta de cxacção c outros, no cumpriHteul u elos seus deveres, rm·am impostas em lodo:.; os casos
PJII que se tenha dauo a iufl'acção legal, e quaes os funecional'i"~ ,.,.~JH•nsav<·is Jll'la niio applie:wii" <la lei.
§ i" - QUANTO A ])gSPEZA:

n) si as tlespezas Jcilas estavam pr:•vislas na lei de or-

•:<Hltelllo; si foram empenhadas nas foJ'!)as dos ITedilus eunl'l'llidos; si os lintilcs do;.; errclitos niio foram Pxcedido~; si não
fot'aJn altPradus os dcsf i nos dos lJicsmos; si niio se fizeram
lraii~JHH'I"~ do~ l'l'Pdilll:'< de um:~,; pam uult·a~ n•t·lms: si se
illlpnlaraul a quall!Uf~l' n~t'lm, on sua,.; divisões, "'-' ol·•:aJnenlo,
•k·:-;rH'z:t que nella nfio PsLiv~~sse 1:nntpt·••hendida; :;i a r·svecia1i·t:u:i'io ot••:anH'Illal'ia e por l'Xl'I'CÍl'ÍU ni'io foram deltit'J)ada:,;;
'') si assisl ia ao onleuatlor da despeza a Iat·uldatk dP del••rntinal-n: si v•~rLeutia au exercício t•nliio eol'J'elll<•; si o
di1·Pilo rk L'l'Pdor nnconlrava-sr~ devidanwule apurado;
,. ! si as i IIIJHII'I ancias 11ag;as l'Oill i nubscnane ia das Pxig•·ne ia.~ ll•gaes l'ut·am Jc\ ada:-; :í r:unl a da I'Pspom;ahilidadn ri e
lj!H'III Ol'dl'lltiU OU pagOU a dL'SfJel.:l t• !Oi l'~~m I'CS]IUIIS:lltililfade
'"i 1or·twda ..r r. •t·.t i va:
tl) ;.;i os nomes dos runl·ciomtt.·ius rJlll' reeelH:r·aJll dinheiro
""'' ad•·anlamPul o f'oralll Jançadp,-; 11o t·•:sJwdcLi n• '·til.•n, âu
··nH/ns-'·"~'~'''nfes··. si es,.;es
adcanl:mumfos foram d.-ddat.ncnle t'Oill!•t·ovados: ~i ;;c observaram as !riH l'iscae,.; por oecasii'iP das rr;;pecl i\·as t'OilliH'ovaçõc~; si SP procedeu .imlieialllwnflo tonlra aqttPill's QlW se negaram a eompt'oYar a applil'.a•::111 quP deJ'HilJ ao dinheiro publico, que lhes l'oi eonfiado;
e) si as subvenções concedida~ a csfallnleeiuwlllo,.; pal'l.i•·ulat'l'S. es!'olas, asylos, Pie·., fol'atll •·nlt'l'glH)S I'Oill ll.h.~•·nan
c· ia do,; Jll'l'tPil os legam;;
l ,' si, nos pagameHI os fci Lo::~ a proetu·adores dP •T•!dot'''"
d:• .Fazenda !'\acionai, HC ob:-;et•vat·am as Pxigeneia;; da Ir~ i;
•!) ,;i o,; pc'ltsiunislas. rl'forllJadns. aposc·alado<, \lllun1at·ios da Pai ria. de~ .. c•xll i ]tiram a" ee1·t idõc;; dl' vi·da e attc~latlllf', c·xi;.;idtl,.; po1·h·i~. l'f'gllbllll'll[os, l'll'., ]H~Il1 t'.OIIIO si a.~
i1nporl:uH:ia" (]111' lt'l'ellelll são L'tllrl'<•nnc• ""' Liful"s
n•,.;pc•·1 Í \Oi;;
h I ~i il~ d•·st:11nl"' kg:ws IJIII' ,,. l'ttl.t'lll c:m folha. eon~islenlc1,; 11111 ÍIIIi'"''o flo Sf'll\1, ÍIIIIJIISIU Kllbl'O Vl'.lleÍilll)lltOS,
c'olll.r·i h11 il'ii" par-a " nwni•'Jli". de., fl!t'alll c~l'l'•·c·l iY:tllll'llLC
J'l· if os:
"
i· ,;i a,; ''·""signarü••..; r.. ila,.; P"'' illlH't'.ionario.s n:.sitlellf.es
''"' urna r· i l't'lllllsl~l'ÍJII:i'iu da HPpuhl ir; a para Sl)I'Clll paga~ •·m
""'''a c: i reun 'l'I'ÍJit'ii.o, rorattl dfc·,·.f.i va ,. r·-;ael allll'llf P d(•s, ... nlada< dll~ n•twilllt~nLP.~ dos l'lllll'Pion:u·ios !]lll: r\oll,.;i;.rnam •
.IJ ~i " c•t·c·clifo t'tllH:Pdido para paganwnto rio;;: j11rns de
ap11lieP~ •·tll •~ada Eslalfo. cur·t·nspontlc• df,.t•livam•~nl•· ao>< .iiii'OK
't'lll'itl~ts 1wla,.. apolier• ..; imwripla.s 110 llll':·illl<l I·:<.L:ul•J:
f,· • ~i "" r,·,ros di' lt'I'J'l'lllls dn nmrinlia ,. os laudnmios
lt'l'lll .<ido devidallll·n!P arrr~eadados c• quar~,; a,; Íl'l'l'gularid:~tl••< qtlt'. ne('lll'l'<'l1l '"'" 1Jl'lll.~r·Si'll,; " " a l'uratnenlo.
~ :)." Ql .\;\To .\!):-; ilEPOS1TOS;

,,·, <i "' dr'po<ifn~ rcslil11irlos. liavialll ,;ir!n anl<·l·iot'llllmfo
.l·c•c·l'ltid"" pl'la>< t'l'JI:II·! i<.:ii••.< t'l'S!w•·l i1·a~:
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b) si a in~purLaucia do:; .i urus LI e apolices não n~cla
utarlos, em cada semestre, r) ig·ual á differença entre o credito distribuído para u smnestre e a impurtancia que figura
no-; balanros das delegaeias fiscaes c da Caixa de i\mortiztu:ão r~umo dfeel.ivamenlc paga;
c) si as fiança~ foram prestadas legalmente: si ha indivíduos exen~cndo ~~argos sujeitos ti fiança e f!IJC não a tenham
JH'I's!ado; f' i os aJian~ados f r•r!rn apresentado rcgulai·mente a
eertit.liio dr• Yida do.~ n•speelints fiadores; si as cadernPtas de
caixas ecmJomiea~ " apoliccs da divida publica dada,; r.omo
fhJIH)a eu1 reparl i\:ÕP.s (111 bl i c as, teem n~s repartições compefl·liiPs a nota dn ~I' al'lilli'('IH eaucionada~:
rO si o Thesonro Nacional e delegacias fiscaes e:<tTipl.unll·am nui'IIHll 1• PXadamenlt• a conta corrente COIII as respcl'ii,·as eaixa~ t't'lllllllllicas: ~i os juros alwnalio~ ;;t~llii'Sfl'al
lllt'llle iis

nu·.~111as

caixa~

c•sl.ãu cxacfamelll"

e a lci!ladns

em

rar·1~

do arl. í\1:! ~~ ~l'l!llin(,•s 1lo Codig'tt dt' Coula!Jilidadt• Pllhlíl'a: si o TIIP.,onm P dPII'~aeia~ a!Jnnam ús r~aixas enolll>lllit'as jlll'l>.s .;oiJrt· o St'll 1'1'indo de f!:ll'anlia 1111 de pafr·JIIIIIIJio t• a ']ll:tllfo IIHlllflllll ('SSI'" jlll'OS;
.
e) :.:i o,; ·dinlwims d1• or·phãos ft·r~Jll sido devidamente
I'St'l'iplnntdo" I' .;i o eali:ulo pam a fixat:ão dos respectivo.~
,illl'ns fem sid1> f'eifn eom cxaelidão; si as entregas desses dinhniros ,. l'l'~pt•t:f.i\·1,.; jlll'o,.: tr•tn sido feitas ilc at't'lll'llo eom
"' l1~i.; Yig·enfPs:
f) :.:i os lwns dP defllnlos e tw~eutcs e úo evento ~cem
sid11 I'Pt:eltitltt,;, l!"llat·dados. Pse.riptnrado.q r• Pllln~g·Lir~;.; dt) ac,.,·"·do t:onJ a lei:
!J) .;j tiS dPftiiSif.o.; (Jilhlir·.o~ l'CC·PhidOll na.; l'I'JIUI'fit;Õf\S l]tl
Fazenda (I'PllJ sido dPvidanwntc PseripLurado.~ ~~ ent.regue:-; do
ar:roinlu t'tl!n a li' i: si lr•e111 pa:,:o uurmallllL'nfe o Jll'l'lllio devühJ
Dt~ver•;í a ettllllliis,;iio tle ins!H'l'eão or·ganizat· urna n~Iação ,.Ju,;
1kpnsito~ t'llllú:dr~nfP~ r•m ~>bjccfos de IJ\ll'n o prata n pcdt·as

pre,·iosa.; - ~- afi111 de

~er

t'Psolvida a stta \·cntla em llasra

p1tlllica, de at·t·Onlo rnm a lei:
h) si as r·ompanhias. sociedadPs, rluhs de mcrcadol'Hts,
P~r 1·arlas •dl' l'el·r·o <li'I'Pntlada" " nu Iras. rPeollu•rani ao~ col're;;
r'"lllfll'l"llfe.~ a" lfl''''''" dr•,.:f iiJ:ula~ ú fiscalização.
~

L"

1)1'.\:'\T(J

.ís ltPI-:1:.\r,:ill·:s n" « :--mn."ITENTU DE FLTNIJOS »:

o) na:< all'antl,•gas. JIH•sas til' rendas, ~~nllt!l'.[nriaf<, admini,;fr;u;õPs do.'' 1'1\J'I'eios, di~l1·idos lclcgraphko~. pfe. Ri os
SIIPIII'itnl'nfo" tl1• dinheiro 1• df' selim; recebidos da rrspr~etiva
delt'g·aeia fi'~eal. l'cn·am r·xactalllente debitados nos J inds rJ()ssas
r•sf,a~;ík::< e l'l'parf kfí,•s ~~ .::j os salr.los por nlla nmwttidos c
~~·l!~ts dn·,,Jvidt>' :i IIH~SIIHI dP!eg·aeia fiscal, l'onun exael.all!l'lltl• t·t~t'l'ltido..; " dP\·id:ulli·nln p;:;r·t·ip(IIJ'atlns na l'f']ml'l.ieão
dn dcl'lfino:
h) rtnK l!l)]l'gaeias fi~eae" e The~onro (quanto a nsLe sónwnff' na parli~ 1'111 que ,;r occnpa da administ.1·ação Jor,al)
si os reeehimentn~ •rle dinhcii'O tl valores procedentes rias dif-

rn,·r·nte>< l'f'[J:u·fir:iíi'S situarias dentro 011 fóra do Estado, foram
Pxal'lanwnfP dPbitada:; ao lhcsoureiro da delegaeia;
t•) si ns suppritllcntos em dinheiro e valot·cs que figuram nas t•a ixa<: da thesouraria como feito" ;ís d ivf'rsas rcpal'lil:õcs situadas no Estado, e remessas (fUC figuram como
f,•ii:F ús rr•pal'lit.:õcs 'ituadas fóra do Estado, pr·itwipalnrente

AUTOS

(li)

l'tllllT

1·~.\.l't.l

I!\()

'.l'hr·-'•rur·o i';acionnl, Caix:1 rlf' .\n ol'lizar;iío. Casa da .JVlord:t,
J"ra1r1 ei'J'P.t'.i.ivalll<'.nlt~ t' na il!t{l<>rlauei<t. t•xaela, J'l't'Phidas e

rJ., dt•st.ino;
d• no TIH~s•rnro Nacional -· Si as imporLaneias recebid<~:i EHiadtrf; consi~f.eules em notas circulantes, Yale&-ouru

t·~el'iplurauas 11:1 rt~partieiio

da~

c out1·os fiJram reechiLla8 cxnclalllenie e devidamente cscrif'lllradas; ~i <H!UI'llns <JIIC foram ~·.uppridas ás delegaciaa f!-:c:r•·~ t•licgar:uu ao dr~slíuo em qunntidad!! cxacia;
r•) na Caixa •l·~ A1rlOI'l.iza.ção --- Si as
imporlaucia~ 0111
;Jnla~ pro\'PIIi(•Jil.e.-; do troeo por .1:,,ct.la~ 011 snbslitnir.lus, rho!,c:aran; ao dr•"lino r xael.amcnte;
f: i<i o lll:ltte:·" Llrl apolicec. da divida pulrlica insrripta~
t'llr eada 1-:-;lati•• ent''"~I·ondc ao daquellas !Jitr•, SPg1111do a c~-
cripl.ur:lf.~ií" da I :ai\:~ olr~ Alrlodiza~.::!n, r.lL•vem r•xi:-;1 ir 1111 1111\"'111'>
};;,:lado.
,\J'l. :;."

Vi~nn.Jo

alcançar o

JT!-'IliiUJ.Io int~gr:tl

que

1'1!:'.1!!-

lar:í. ria:-; 111ediua,.: :tp"nfaclas. df'\"'l':"t :t •:o1lllltis,.:iíor I'I"O!'Pdt•r da
'l'l!IIÍJrlr• Juaneira:

S

1." lh:lr•rJniuar:í :w.c agr•nlr:c lt"'l'ae.- de C!Hl>:illlll'J, IJOI ill·drJ dPlr·.c:ado l"i,r·al l'r•·;pr•r·l iv11, '1111' ])I'IICed:lltl a U111
1'\:1111!' gr:t·:tl na r·•dlr•r·[oria 1'111 qttr• e,;l ivPt· snn·iwl", nu Sr!IJ1,irl11 1k upur:u,•nl rjualqucr· it'l'l'f.'(U!aridadc qllc naquella.~
r•·J•:trf ir:ii•··~ possa ('"Xi~lir s<'.i:t qual for a sua uaLureza ·-•kvf'rl<fll) r•11r t·dal11rio üettWJJ><lrar a reeeila :tr!'l;rallaua r· a
•JUl' l~Pixuu tJ., n é'e1·, a despcza cffr·t·Luada P a que foi paga inr!f·Yid:tllll'llfr·. O I(IW SI~ \CI'Ít'iC:Jiftc> I'TJl fat:l' du::' dOCtiiiH'llf.O:i 1:
diligl'lll'ia,; qtl•' dl"•·dll<lr: duel::tnlliln ."i o sald11 Plll dinheir11
t' 1:111 •·:1l"n:~ r•xi:-d.<'uLe 1\rh eol'r1:..: da r·ullecl.oria. eiJufcrc ou
Hãn r~<J\11 o con,;f.:mLc 1la e,;rriptut.·açã•.•: Úll'ão Pltl JtJaPi'H •:sJWI'ial a llo•JJIOll:iLral;iiiJ du,:; ::;uprn·itn~'ltloe' t'f'tJPirid"" da lldt~
_,:JI'i:t l'i~,·al lf\1<'1' l'll1 dinh,•iro 1[111'1. e111 ,_,.Jlu~.
~
1lf'lr•riH!nará aos <lf!<'lli''~ f'lcl":tt':< de euusutou, T"ll'
infl'l"ltl•·di" d' d1·i<·~adn fi.'i1:al i'''"!J'-'t:fivn, que t;unf'ronl,t~ll1 a
:~- 'i.t r]l)~ I ai li!!-' lf'le .~i".!lTirant ~1:1,.:,_ a :li'J'I!t!atlaçã•> d11 rcgi~lr"
li!! l'<lil."'lllllo. S"lln [101" \_'l'i'lJa .. Jtl!-n.<; h:vp1JI.ltccarius, lltt11f.a.s r·
otJI-1·a,, n•o"l!il <~~. Plll pndPr rltrs 1·onlribll intcs, ou i u Let·c.·":td"-··
c·nm :• 1' via (1,~ llt<'.'<lllll' talúo•:-l ::~•·chivatlm; na c:;Lacfil) arrt:r:ttladot·a. pn! .t •• I i111 (],, "'' ?aiH"' si 1:otu:orJa1n eritn: si :h
Íllll"''falll'tW' I:J1WiiiÍ<.tS l'rtt 11111:1 • nulra Yia oi, lalãu. F•!ilu
J.,~r'llll'dio

:.r:·

i~f11

11-..;

~l!.!t_•ldt':-·

fi:..:eat~...:

dt'('l:.tf'il!';\o

lla

~~~ \ia

a

ltlll'Ol'l.:\lli'ia

):llw:ltl:t Jt:J I', dl'·'t'Ílrlu ''nfrtt' I' :.····i~ll:tl' r•,;.<a di!J:Iar:u:iíu.
:J." llt·!1·rminar:i ans :lé!I'JJII'" do ~,,JJ" atl!Je~ivo, pur iiJf,.l'lllf'di" d11 l;f•IP!,:adll JiSI':tJ l"f',;po't'l i\ 11, ifllt' PXillltillCllll liiÍII!Ii'ÍilSiiiiH'Idt~ o:..; tltii!UHH~nl~l .. :. :-:u.iPilth n ~~..:~c spJlo na.--.; rep:.trfi,.,;,.,_ 1•11111'''"· tlllllfllilllJill". -'•II'ÍI'ILrd!·>, t·ari•Jrio.~. elt: .. la.vr:utd"
;qJi11:; dt• itlil':tl'·t::ill t•Jtla..: as '''Z''' q1111 i.-lo dt)Vet· ler )pgar, •k\·!'lldo
11~
rl.wlllll!'llloJ.-;. c11jo~ ct !in;: dtl,;pct·larcm Stt~pc~ita:-;
•'•· I:1J.,id:ul•:. uH fr:ntrll'. '·l'l' l'''llll'il.idos am.; 11'1'ltllieo~ rla
I :1.-:1 da .~1o1•da para fill!l prut:t•d:r!lr a" l'lllllpelt•nl.e ~~.\:lliJ•).
~ .'1_" Jlef<~I'IIIÍII;il'i.l {t pt_ll'iil1:'. Jll'l' ilti1'1'1111'rfill rJo •f!-Jro.<.:ad11
fi"llaf l'C.,J)C!'IÍ\"1.1. '1111' I'\<JI11ÍJH'.IIl :t' l'SI'I'ipf.as /;111111ll1)l'CÍll.(~" de

s

1':1~.:;:1~

~~~hl'l~

J '"""~'"

ifl!l'

"o li r·'

:1

l't'!'~li~I!Jl

~~ll:'JH'il ;1'-~

dP

p.:l:tl'f'lll

~fii1PJ.l,C)Jldn

q

l'~'llda.

§ :t." .Heil't'JIIinará :ís al randrl~as. IIJP.c;a~ de rendas e rollecforias. por intermedin do dnlngado fiscal respectivo que

'''rneftanl a relacã~' dos pensioni~La<;, apoficnfa\In~, r!'fol'!;tarlo'J
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t' , uiulJLlli :.. 1.Lt Jhl i l ;,,, iH:Ill CUlll!) ue luucciuuat·IOS avulsos
d" i<11lus os JIIJUisi.erio.~ que recelmm vencimento~> ou pensões
!JUf
seu inLerulr:dio, eum mutcacão da un{.!Orlanllta que
caua um J'ecebe mcn:;al111ente da data a partir da qual isto
acontece- eru virtude rlo que ordem cujo numero e data in-

,.JieéU'l!.

'J

s ti."

Vt,rificar;i lJUanlos livros e talões foram fornecidos,
('Jil eada. anw ,, pei t I.Jelc,lo\acw J<'u;cal a catla uma l1a~"~ repar1içúr~s liscaec', e !:!I furatJJ tu!Jo,; uevolvictus noc; pra;l•.>~i marea''". nas leis, regulament.os, ld.c.
~ 7 ." Far,i. a r.'l:u;:t" li>J l.rulus quantos accúmulam dou~ ou
ll!CIÍ·, l'Hl!Jl'l~;::):, ].liiÍilit:ll.'l, i t'll.iUll!Jl'atlu~i pe[u~ cofre:-. redcrao:;,
<':'ii;<ÍlHl('~ PU Hlilllli'lpac~.

~ 8." ur: Jf<nar,i a I odat: :t,.; cullect.oria::>, mesa~ I.Íll rendas,
:ti ía IJilPga , t' ~:uJ lt' H:11·:j <las r epar uçoei>l ti e outro11 miuisteriuf;,
i ulin pu r 1111 c~ntw<ii" <lu drllegatlu 1 iSCa.! l'esper;tivo, r1ue orga-·

lliZl'llt •~ rela•"iiu das e<-~rndoe~ da fllviaa por nllas expedidas
riur·anl.e IH,'LP!'Uiill<llio fl!lt'iooo rlt~ tempo, com indicacão dos
tiiJIJHJro~; ,. uata:' d•J~ tll J ici(l;, que mte!Lminharam ás deleg'aetm{
IJ·,c~H~-""

~~;

di!a~.

11111

I,,~

C!'J'l

i·dOPH.

rle:;~;b t·ela~,;ões verificará si foralll (.IJua,; iH<>lTipla,; 11:1. ih''•'gada Fi~al e si Lnd.as a~ i.uscrip.tas foram f'I~eaminlmflas ao .IUIZO Fe•lf•ral - st totlas as envmd<.~s ao
.h lizo .Frtleral 1nnH! 1 cobradas .
. \i'L. G." 1'1 ovidocliei:ná ;,ara que sejam :;auado;; Lodu:; us
:''···'d\i:OII<'llll· ..:, .,, ... irt, ::uu:; qu;wio a colJeança ua W\"tda ar:li\a. p,· .. videnewrá para que os saldos em puder do~> rc•spon:::t \ ~~Jc;, ,·,msl ant··~ !lo f; imlanço~. sejam inseri ptos e as eer·tidu•· ~~ ,.,.,; •CLLida:; <i" .I li i;,11 L·'oderal para cobra11ça executiva de·' c·nríu, antrs d•~ a;:"i m pr(lerder, organizar a relação daquel1:1' <iivi1ías qw· já ineHiit·aul crn prescripcão afim de se poder,
1"'1 oJ'dr•ru do tll!Hisfl'O fia l•'azcnda, excluil-as doR balanços.
Al'l. 6. ·· Urdt•lla r<"1, por inLermedio do delegado fiscal
,.,,_fHX'Li,·o, a Lodao; a~ allandegas, mesas de rendas e eollecto'las qne orgaui:~;e"' P lhP. mmetlarn a reiacão dos autos de inJraq;iw laHados 11a rf:pariição durante um determinado per indu, e um iwJ ieacao rio o r I wio que encam:nhou o auto c do
ci('sl i !lo uu solução llllC o:; te leve.
AI'!,. 7." Urganiza1·á, em cada Estado, a relação dos auLos
c JII'<H'r:,isus aduunisit·alivu;; remet.tidos ao Thesouro para jul;.:a.,;•:nlc•, \crilieaud" 111.1 Tl":''llllt'o o destino e solução que cada

,\.rt.. 4.''

]"':-se

~YC.

A.rL. 8." Oc•lenui !!ará <is alfaudegas, mesa<~ tlc rendas e
r(lllcct.urias e ::"li,~ i larú. •iae~ repartições de todos uo ministetiu:·, ludu POI' inlermedio do. delegado fiscal respeetivo, que
ot·galli:~;em a relação dos proprius nacionaes
existentes nas
JTSJ)!'lltivas cirCitJU~•)ripções ou que estejam sob sua guarda
c a,IIJ)inistração, r;ont indicação do seu vat.or, situação, emprego <wt.ual, e desLiHo da renda, no easo de a haver, bem como
d<· i•"los os dados que Jl0:3Sallt interes~:~ar á ~'="·tenda naeioual.
Ad.. \l." Uelermiu:•rá ás mesmas repartições fiscaes, por
iiliL'I'II!I~din do dt)lc·gado fiseal respectivo,
que infnt·mem a
''''·'l~~'tLo dos lcnenos do mariulia existentes nas rn;pectivas
e i; l'tllllo'eripçüe~. i ml il'ilHdo os nomes dos foreiro c:, seus tiLillos, ;;i J u:H:iío d• ,;; L<Ti'l'lll!S, i mportancia do fôru, unuc este
,; recolhido.
Art. 10. Uet('l'lllillat·á ás mesmas r6particões ue fazenda,
15
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vur intf~miediu !lo dclegallu fi:,~cul rt.~stwetivu, quü synuiqueln
c orp;aniZPlll a relacão dos predios particulares alugados para
:-<Pl'Yieos .publieos com indicação do proprictario, situação. va!ol' do ahi(;llCI, o dr~{.ino tio pl'l)dio.
Al'l .. 11. ner.cnninará aos agPnLcs fiSllaC:i de 'Ullla. t.:irl'lllll'!l:l'ipção, JlOI' inLt~rmcuio do ddcgadu fiS!lUl n·spcr}tivo,
lfiJr: PXaminc'lll os :-<e1·vieos cln ag·enl<·s fiscaes de outra uu outras dreuuweriiH.:ííc•s para u fim de so) :,alH'r COIIIL• L·lles HC couciiJZUIII nos ~cus

e:J.rgus.

L~. IJ,. ''osso• rle

i\1'1..

tuda-.;

o:.~sa;-;

infm·mar_:ues

n

do~

eumr)nlos a CotHmissão rJc Iu~<peq:ãu w·oeedei'á au crml'roato
~~·~ral tlos d::trlo.-; oh! idos.

Art. 1:1. J'undanrlo-sc no })l'itHlÍ{Iio de quo um aecusa
uulro tJIIe l'Cet~beu, a eonHnis::;fio lomdizará D-3
l'l·alldP,:, ,. iJ'I'c•;:;uhH·ida'llcs quaesquLT.
,\1'1. 1·1. lle:-ulfandu do t~''lll'ronto índieio til: qualquel'
J'PSJHIIl~allilitladl'. a l'OHIHiiSl'Jiio far:'i. rxame dirrcln de~ fac!.l)
ai'i1ir drJ apurar ''-'<ll'lantPnlt• '-' pi'''.Íllizo I'Psltllant ... paJ'a a faz••Jida llaeional e apuntar:J u nom:• uu noJnes rlus t'CS!lnn::-:avci-;;
lfi!P t•ulJ't'::;"fHJ ''

J:nn:rr;í Íllllllt,dial.allWil(v as f\I'IIVidc:neias t{IW ,jlllg-ar Iwcr~s~a
l'ia'~ no ,<PJdirlo rle se ar.autclarem O!'! interesse~ da fazenda
JWeion::tl r. re~la!IPirot:l'l' o rPginwn da ki. lo~vando os fael.o:o; ao
t'c>lliH·I'Íil!t:lllo do ,_\linisl.t·o ria Fazo'THI:t, por inl•'l'lllt'dio d:J in' JIPI'i.IJl' f!l'l'al, par:r 1]111' do•Jio• so• ildl'il·ando eoutplc:l.o_: as Jli'UYitlr•ui'Ías Jl'''' "'"in rltJ IIWdidas n1ais ''rwrgieas.
Art. l:í. i'ias all'antlrgas a cullllllis~:l,, di? insper•;fíl) Lerú
p1·incipal!llenl•: em 'i;.;!a:
~ I." ConherPl' ~ rela~ãn
•·x~ll·fa
do~
navios l:llfJ·auos

Jlll'llSH.liiH'Ill!' JIO )ll>l'ft>;
§ ~2." Vt~rificar i:i Lodos o~ ntanireslos l.razidns pelos navios
foram r.•.nf.l'f.'f!UP~ á ~rlfanilcga;
~ :1." Verificar si loflaq as mercado riM r e! ativa;:; aos manifesto." rleram enl.ratla no~ <ll'llla:.r.ens ria al.f:uulnga 011 •Ia
!'IIIIIJHIHhia p:qJioJ·atlor~l du porto c .~i f'nrallt regularllJCHI.e tll'::J-

JHll\ll3ilas;
~i a!': tnr.t·radorins
dcspaeharla~
pagaram
u.~ dit·t~ilth o• taxas :tdll:t'llo·iras qlH' JoJ·t~lll dr·Yia.~ notlas de d•~:-;paclros ü os oloellnH'Jllos, I' 8Í a
if,, p:t~allli'-JJ[" !',li oJ,.,·ill~u'"''il'· ,_~,,: .. ipl11rada

§ \." Vl'rifica1·
o·-:a<·.f.ant~'nl•~

dw; segund"
iml't•·J·I:pwia
t.:u'JJJil ;·o·t'l'
~

:1 a:

~i n~ t'alol"" dil lll'l't'cada~:\o l'nl'allt reeu1h ido~ aos t:ofr·r·~ t:IJill]JciPilLo•s;
~ G. o I í;;;n· dn JorltJ<; !IS dnuwnLos tk eord·r,.,tl., cxi:-<lcn(cs
01a Oirecloria rio~ I•:sl.t• ;stJc:! CnllnHr~J'!\ial;
~ 7." Z"'"'' pela .. rriearia da l'i,;o:aliz:11:ií.o r:xl•~nm o·xr:reitla
;;o''a I; uard~t-;\loria;
~ 8." Hnl;uu:t·~~·. ,:,~ut l'~''~';" avi.,:o, ·llS eofre~ da. llt•·~ulll'a
,.;a d;l .\lrandl'i-!:t par:t n fiHI dt:• rmtliPt\l'l' a sil.uar~fl" ,_(,_, lTc<Jif.'1'1 "" l'ulireit.IIHÍri" pa1·a l'll!ll a l'azo:wla nao:i•n1ai.
~ !1~" Pi~l':tli·r.ar, fft,J l"l')'l'li.:I~IIllo•odo· qtt:tlllll fJ"""Í'i'l. a
o·xa::Litliío ,;a qualitlat!o-, P~'"" n \ :11•>1'''" :la.'\ ltll'l'c:tdPt'ias po'la~ Clll dr.~"ll'!l!llll, ~.onfl'on!utHIIJ :1.~ olo•rl:u·ao:<io•,; das l't'.~JHTI i\·a;;
1111las en111 o conlt•udo tios volunJo·~ t'o• . .;po·C'I.i\·1\·.~. ~"'"''''"""· 1'~
lando 1'1':-'US n11la,; j:i, rlislrilntidas :í o·:mt'l't'l'tll'·i:t.
~ 10. Exantill:tl' a IT-~ulnridao_lo\ dos s•~n·;,.,,~ ol: 1,., ,~··::•_;i"it·;;,
o zo:lo, a idono~idad•: e :t aplidft:J •!:1 i'I'S'~J:tl.

S." Vt·l·ifienl'
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Al't. 1H. Em relação á+J cstaÇõms arrecauadoros f:!m geral,
a coHmüssão terá em vista:
§ 1." Verificai' si todos qnanlos estão sujcl(o's ao pagartcnlo rle imposto, o pagaram.
§ 2.• Voril'icar si todos aquelles quo pagaram impostos
o fiz~~rarn cxaelamcnle e na~ épocas marcada::; nas lei"~ regu1ar11cntos, ele.
§ 3.• Verifictu· si as importancia's recebidas dos conlri~
lmintes foram de\"idamenLe escripturadas c si os saldos da
aneeauação foram recólhilirB -aos cofres coml)etontcs e nas
,·.Jl"t·a~ mnt·caúa~.

§ ft." Verificar si os balancete::; e balanço_, das estações
arreeadadoras "1 l't.'pai·tiç0ef1 chefe~. nos .e·stados, foram organi7.alios de accõrdo com a c~cripLuração do6 rospectiYos li~
Ho~ n remctt.idos á ropart.i~~áo compclcntn no:~ prazos lia !oi.
Art. f 7. .\ Comruissã•J do Inspceção organi~ará u relação
dt>~ papeis r;em andanll'nt.n existentes om toda:-~ as repartitíír·< dr~ fat.CIHla, iuclwmH no 1'hc~ouro Nacional com ini.lica,..
rfio da data da í'nlrada na repartir;ão e do motivo por qun
rkixuu de ter !:'Oiu~·iin.
Ar!. f.S. Providenciat·á a mesma commissão no sentido
d•o, .~r~r !JfH'Jualiz.atln ·o expediente c !•~vará os fac(o:,l quo verifil'at· uo eollhccimentu do l\lini:;LJ.·o da Fa:r.cnda vara IJUO csto
:-.• .; LJr· imw as qlh'i<! ões que surgirem .
.\1'(. HJ. A Cormuissãu de lnsrwct;ão fica ua ourigar;ão u&
tkruull'iaJ' ao :\linistru da Fazcuda todas U5 fraudes, irregula~
ridatk", falia ou negligencio, no cumprimento do tlcver, que
'r•t·ifir:<n' llLJS ,;rrvit;o~ da at.lministração da Fazenda Nacional,
:q.wntando us reqpumaYri-s pelas fraudes o faltas commettidas,
lt:miJI'amlo mer.tir.ln~ qUI'. Jloslas nm pratica, eohibam os ab·
u,-,,~. nvi tem as fl'audc;:;, tornem a administração ma i !i encr/!II':t ,. nor·rnaltzrm n:-; sm·vil_~os da mmmm adminh;!ração.
Ar f. :?0. A Comm i.-;siio dr) lm;prwr:ftn gee:í. composta d~ um
l'lll·r~_~ que dar.;'t m·ü·nl :11;ilo e unidade do vidtas aos differenlf's traballw~ qw~ a rlla nsf.ivcrem affeefo~, c do t.ant.o.>g auxi1ia rPs f!ltanl o·3 for·r~nl jul~:ado~ rwcessat·ios pelo i\lini~f ro da
FazPnda .

.\ri. ~1. O ehdr~ úa Commh;são rlc Inspl',eçào a~irá sob
a dit·r·er;ão 1lo .Uinisl ro da FazPmlu, por intl'rmcdio do Tnspel'i; w Ckral, r o~ auxil iar·es. distribu idos pelas ropartiçftos da
J;apilal Fcdr~ral I' tio~ JÇslado~. sniJonlinar·-s·e-llãn Útl!lCllu
dtde para. Lo,Jo:i M cffcitos.
llio dl' .JanPiro, 2:3 de abril de 1!)23. A. Sampaio

n.

I irl11l.

f>ECIIETO ); . J!'\.OL'-

DL:: '!O DT>; .\BI'IIt. DE

1!1.23

Adio n c.J:,~t:zt.çi'io do m·t. ff do Tkuulmllf!nto para o Serviço flf!.
T11fr:udnndu rir• f;l/.l!t'l'ft,. rtJIJWO!Jadu pol' dec1·ctn n. H.38{;,
d1· f rir' ""111111·o rlr~ lfJ:!/1, 1: modifica a composição da com,,, fs.WÍ.Ii I/I' J!l'l>ii/U('IJf'.~.

O l'r·P~idrorJir• da llPJHrllliPa d"" E-.darJo:; Tlnlllw;; tio HJ·a~n
IJ:'artdo da nffl•illlrir:iin flll" lllf• r·onf"I'P o arl. Hl 11. 1. rln fiou~
~lilni•.:~n e r·onsiderando 1)111\ l' :ui. H do Reg·ufnlll""''o para o

>'lerviço dr Intendencia da Onerra. approvallo por deereto numero 14. 38fi, de I de outubro tle 1920, não se harmonisa com
o qw' t~sl altw o al'L n da lei n. :L 089, do 8 de janeiro de t!H6
c riPt'!'do n. l .:.IGL de 7 de fevereiro de 1891, resolve:
.\diat· ·au: ull rl'im· ddiileração a exeeuçfi.o do roferillo
ar i. 1't;
Delermina1· qtJr• a t:urnmi:-;;;iío fiP promoçõns seja ac.r.rescirla
(lo ll'CDPral di•·•·•·lor ~era! de lntendeneia da Guerrlt, semprn
qUI: sP t r a la1· de aen~sso do pessoal dessr. servi co. sPmelhan1.emenil: :w qnl' .. sl:"t determinado par11 o direefnr tln f)::nirk da
Gl11'1Ta. r:n1 l'l•lnçiJn aos officiaes do respecl Í\'n eorpo.
Hío rir: .larwis·o, 20 oic abril d" 1!1:).:1, 102'' da lndPp•'lldnnci!l e ;;;;· da Hepnhlica.
ARTHl!ll DA SILVA BEII~·AH.DK~l.

l·'r.rwmrln ,'-;rf••wln i tio dr l.'u•·nrdhu.

:\ji]JI n1 u

l:r·lljtlsnn~~ofn

"

]JO.I'fl

n

l_hre,·f~~1·io

(~'r·1·td

1/'!

1 i1·11

de l;urn·o.

U !•,·r·::•tl•·nlc da Republica d••"~ li>.,tados Unido~ d" Brasil.
IJ•,anc!o 1h1 :Jitt'Ji;uição que lbe confrTe., arl,. /1~. n. 1. ria. Con~:i ilui1;fln <' d:•. aulori:tacão eonlicla 110 arl. ~6. ilem XXI, da
h• i n. 1:. li::::·. d•· 6 de janeiro ult.imo. resolve :t!JIH'm·ar o llogu ..
lanwnfo nnr:; a Direcloria Gf'ral do Tiro de Guerra, lPII~ eon1
"s''' haix:>, a:" ignado pelo general d~l di visão Fcrna11dn :->..t o:rnllr•nn dP ~:nna!ho, ministro de E8fado da nuerra.
Jlio de .i:meiro, 20 rlP alJJ'il dr· 1!1'2:1, ifl·!" da llldqlr•ndl'lll~ia

,. :J:)" dn HPpnhlira.

All'l'HLIR PA 8ILV.\ HRH'\ARIIP:,.,

F'Prnonrln

Regulamento

JUlrO

.~'rfnnhriun

dr: (.'rrr>·olhu.

a Diredcwia (:•·•·nl do TiJ·n

dt~

Guerra

TITUJ,f) I

CA P!1'TJLO I
Ofl,TY.C'l'O DA lllfll':CTOHIA

Al'l. 1." i\

D.in~cloria

Geral do Tiro de Guerra. subordinada

:"' ~~~facln l\'laioJ' do Exercito e com sécle na Capital Federal tem
101' rim diri~il', in~peccionar I' del:lnnvnlvcr a inst.!'Uf'l;ão' mid nt· nos mews CJVIS, estendendo d<'sHe J11<.1rln 11 ;1cl'iío riP p 1·o•-

1

p:u·;11:fi:o da defesa nacional.

'

AC'TOR DO PODER. EXECUTIVO

Art. 2. • Compete assim á direetoria:
a) methodizar e unificar a instruoçio militar nas sociedades nacionaes do tiro de guerra incorporadas á direetoria,
bem como nos estabelecimentos de eiUiino, onde fOr obrigatoria essa instrucçiio, e nns associações que a instituam e
mantenham;
b) estimular a fundação e inoorporaoAo de novas sociedades, prestando-lhes auxilios technicos de toda a natureza e
ministrando-lhes as informações para a sua organizaçlo e enl'linamentos necessarios para construcçlo de linhas de tiro;
c) promover a introducçãd da instrucolio militar nos· es-:
tabelecimentos de ensino r. a·s~ociações que possam dar re3er-

vi~tas;

d) ser intermediaria entre as sociedades incorporaaas ou
a incorporar e o Exercito, em tudo o que diga respeito á applicaçiio deste regulamento; identicamente em relação aos es...
f.ahelecimentos de ensino e associações onde haja instrnc«:.ão
milit.ar;
P.) manter um serviço rigoroso de estatistica, por meio
do qual se possa avaliar a efficacia da instrueçlo nas mcledades, estabelecimentos de Pnsino e aOJsooiaç(Ses, bem como o
trabalho de propaganda;
f) incutir no espírito de todos, pela palavra escripta ou
falada e pela organização rlc coEcursos e campeonatos, a necessidade do preparo militar do cidadlio para cooperar oa de...
fe~a da Patria;
g) publicar uma revista ::{ue, sob o titulo cO Tiro de
Guerra~. seja o orgiio da directoria no servioo de propaganda
escripta a que se refere a a:linea anterior, e cujas transcri-.
peões de actos officiaes que interessem aos T. G. e eonseneres Rejam base sufficient.e para immediata vigencia das roRrwrt.ivas alteral)ões.

CAPITULO li
DO PESSOAL DA DIR11Cl'l'01UA:

Art. 3. • O pessoal da directoria !e compfte de:
um director geral, coronel de infantaria;
b) um ~ub-director, major de infantaria;
c) dous adjunctos da directoria, 'J)rimeiroe tenentes de
infantaria;
d) nove inspeetores regionaes de Tiro de Guerra, capiUíP~ de infantaria;
.
e) um secretario geral da direetoria, civil, offieial da
reserva, que tenha prestado serviços nos Tiros de Guerra;
f) um gerente da Revista, civil, official da reserva, nas
mPsmas condições;
g) quatro sargentos auxiliares de escripta;
h.) um porteiro, ex-sargento do Exercito act.ivo:
i) um continuo P- dous serventes, ex-p1'8Çal do Exercite
activo.
Paragrapho unico. Todos os officiaes set'lo effeetivos e
com o respectivo curso e deverão satisfazer aos requisitos de
estarem arregimentados pelo menos ha um auno e sahirem
directamente dtt tropa para o cargo.
a)

ACTO~
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Art. 4. • An dit•f.'Ctor IJM"al do Tiro dft Gaerro, in!!peetor,
por delegae5o do ~hp,fe do Estado Afaior do Exercito, da in8truerlo militar no!! tiros dn ~terra, e!-lf.ahehmim~ntos rio en~ino l'l associaról'!!, compete:
·
a) dirigir os tra-balhos da diroot.oria. orgnnizando ou
mandando organizar a~ instrncções necessarias á boa marcha
do !!fll'vico, as ·quaes serão ~hmettidas á l'pprovação do chefe
rln Esl.ndo :\laior "· quando Df.'Cessario e por intertn('dio destl',
:í llo ministro ria Gnf'rra;
b) irnpnlilionar por t.odOR os tnPios no sem alcance o des,..
t-nvolvimento da insh·ucção militar, dentro do!! limiles da sua
aecfio e competencia regulamentar;
c) propor os officiaes, rom os l'l'fiUisitos regulamenta1'('~, para o.:> diver;~os rarao~ da di·rl'rtoria, oP.n\"iando sua llroalosla ao chei'l! rto F.slnrlo .l\lnlOI' do Exrwdt.o qup, ili cont•m·ílar, a t-nr.amlnhará .parn o mini!'ltro, por intermedio do DepariBm~nto rio Pessoal cln (lttf\r·ra, para e~Jt.ll rli1.e1· da Aitna~o
do offieial no momento;
d) m·gnnizar, para ba.c;~ da proposta do orç:unento, ns
tabell:t!! da df'!,pezn rle todn o sf'rvico da direr.toria, enviando-as ao ministro, por int.l'rmedio do Estado l\laior ri() En•·eito, nltí 15 de fewrttiro de cada anno;
e) llJ>I'esenlar até 15 de fevereiro ao chefe do Estado
•Maior do Exercito, que o submetterá< ao minist.ro com as suas
ohservaçõ~s, o relatorio annual de todo o movimento da Dir~ctori~ indicando as provirlcneias que julgar necessarias para
nwlhorar o srrviçn. dan•lo informat~úrs completn!'l sobre as
sociednrlPs de I irn, com a estaUstica dos sous aSfiOCiados e especifirnção elos reservisl.aR approvados nos ex.lme<~ das diversas
l'Kr.olns rte in11trureão. e fazevdo o mesmo em relar;i'io aos estaht•lcrimrmlos tle l'll"inn e nssoeiacncs onde RH minislrn imtru('c:lo militar·;
[) PnviaJ• ao chafe do Depar·t:.unento do Pessoal da
fhwrm. (li• divisão), até 15 de fevereiro, para verificação
llc Sl'l'Viço rias circum!"cripcuPs do recrulamt>nto. o mappa
T..umer·ico dos rc91!rvi;;lns rlf' 2• catf.\goria das t• o 2": linhas,
upura<kJ~ f\ID rnrln F.st.ftdo n no Dist.rirlo Federal; rlur:mte- o
anno :mt.nrior;
U) J•nbricnT' Lo<ln'l a'! conla.<t o lodo3 os pedido;; da diradoria. dt-pois rto feito o respectivo proces.<Jo;
Jq twovirlf'llcíor sobre a com'fJJ'a. de livrM, revistas e
<ruarsqut>r oull'os objectos que po11snm ~w.r utt>i'l ao~ trabalho!! fMhnico'l t1a direrctoria;
i) N'ITll'tlr>r nwnsnlmcnte á Conlahilidooo ria Gw~rra a~
folha~ r!P ,·r-nci'lllentos rio pessoal da tlir~torin;
j) impor no pessoal da õirPCforia R!t penaR di!!cipllnarAR
ti!' !1111\ alcada. IPvando ao rnnheciniP'nlo da auloricladn compl'!enle o'! caso~ f}llfl N:i~irrm mais sfWP.ra pu.nieão:
/~): nuu:dar• pnsRnr rl'rl idões, <tu ando requeridas com drclara~ão do fim, o lima YPZ qnr não haja ineonvrmieniP nis~o;
l) corre~poP,Jler-se dirootamPnto com os rbet'es do De-

.P;lrtnrnenlo llu

.l:'e~sonl

da Uu.<>rra t: r,IO!ii

~rviço~

a çoll\ oi
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commandnntrs d~ r~giõcs c eircmnscr.i'fl!ÇÕClS militares, em
,tudo que fôr relativo ao serviço da liir.cetoria;
m) pr~&tar as informaçõrs quo lho forl'm solicitadas por
autoridnde~~o mili-tares ou civi!o:. chef<'s ou· liirect.ores de cstabclPcinwntos ou associar:~ o· que digam respcHo no serviço
a enrgo fl:t llircct.orin, bem como pNlir as quo forPm neccssnrias· pnnt 11 bom rll'st•mp('!nhu dP snn. mis;;ão.
Art. !í.• Ao Sllh-dirPr.lnr rompP!c:
a) cxrrcer fi~rnlizaçãn imnwrliatn. snhrr n srrvico de
tndo o JH'ssnnl rhl rtiJ·pcloria;
u) tlisl!ilmil· o >'f'l'vicn pc·ln-; ailjnnlo:; P g·rrenl.c cJn.
l'f'YL·:I a;

t~) confrri•· as contas qnc fin~rrm flf' ser rrmeHidas á
Dil'Pcl.nria de r.ontnhilidadc;
1.l) ronfc•·ir as folhas dr n>nrimrnlo~ do pr;;;~onl Pm sm·vi~.:o na sédc ela dirrrtorin;
~) ns.<;ig·nnr as crr·titliíPs qnc forrm pa~.~adas Pm viJ•(nrlo
df' df'spac·ho ílo cbrft•;
J') l'Uhricar o.s livro,;; ela r,.;f'riplurneãn da tlil'f'C[oria;
f!) rrrPhm· e nprc~rnlar ao chrff' lodos os l)U·prH a dcspnc.hn•·· fit•anrl'' JlOI' PIJP:-> J'r::;r,on~nYnl alt\ qnr vnll.rlll ao,; sPu~

tlrsti no~:

llir·igir a <"onfr.reão~ P publirnção da revista, Sl'nrlo
{'nnrlju' atlo rlirPc.tnnwnl(' J!Pln gPt'l'Hll' e prlns adjuntos
" 'f'r,"lpnndNldo prr·a·nl r n f'llf'l'P, })('la hon. m·~nniznçliu da
mr,.:mn:
i) Rllbf'liluir o l.lil'rclor gpr•nl rm ~··us impNiirnrnl.ns.
Art. ll." Aos adjuntos. {(Ut:' serão incumbidos - um, da
pnrt.o J'elnliva ao pcRsoal, r nutro da relativ-a ao material incumbe estudar e int'ormar. rlando parecer quando necessn.rio, todos os assumptos J•olat ivos ao serviço da dirrctoria;
organizar e manter Pm dia a>: eslali&ticas n rngiRI.ros do informa~;õrs; r.nmprir pi'Omptanwnlr> ns ordem; do srrviço· que
lllPs forr-m r.lnrlns pe·lo dircrlnr grral f' sub.-dirrclor.
Art. i·.n Ao g1~rente da rf'vistn incumbo toda a parto
malrrial do ~er\'ieo clPsla. ;;oh a dircc~:ún imnlf'flinla rio subrhrect.or.
Art.. s.n Ao RCCrctario rompc·l (':
a) recebrr e expedin toda a corr·eSp(mdencia, mantendo
~m dia os J'ct:pectivos prot.ocoJlm; r. centralizando esse serviço;
b) preparar o exprdi('onie quf' drvru srr snhmcltido. pelo
sub-director, :í n::;signnturn. rln rlirrrtor grral;
·
c) manfinr organizar, soh as suas Yislnfl, afl folhas do
pagamento do pessoal;
d) cuidar da guarda, arranJo e co'nscrvnção dos livros
o pnt)eis !li'Chivados, t.endn ~:>m ilia o PXpPdirút.e c os livros
de registro;
.
. ~") nr.gnni~ar P fi;;~nlizaJ· tor~n n Pscriplurnçuo P o snr\ IÇO l'l'lnlJVU lt.'l lllt.OI'al.'flf',; OPCfii'I'Hla-; rom fi JWi-<~OUJ rla rlil'C('.Ioria;
{l orJraniza•· M J1Crlidos rir arl.igos do Pxpcdicnl.f';
a) fiscalizar o servi~;o da portaria.
Ar L. 9." Os sargof'nlo;; auxiliares df' nscrinla nxncntnrão
~s tr~bnlh<;~s df' qun fo'rrm cncarrrgarlos pelos- officiars on
1 uncrwna rw~, rom quem servirem.
lt)

ni~.~o

~3?.
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Art. 10. Ao prJrt.eiro, como chrfr do scrvi<;,o dr portaria,
compete:
a) promover, dirigir e fiscalizar· os tr~~;balho's de_ limp~za

c asseio dos compartimentos Pm que funccwnaJ• a dn·ecton.a;
b) trazer Pm perfeito estado cte conservação e assew,
tendo-os soh a sua guarda, to'rlos os ol:lt•ctos dP qur sP lhe
fizer carga, rlos qmws organizar:í 11ma rPlação. firnnrln rPs ..
ponsavel pelos ex! ravios;
~:) abrir r
fechai", nas hora~ 1'1'-.!iulamentarrfl e nas que
lhf' forem rlf'[rnninarlns, os rornpnrUmentos a IJIH' ~~· rrfPI'P n alinea n:
r/. rPreher P rnt.rrgar n l•mTr•spondeneia, livrds, pnpeifl,
Pl1~., quP dwgarrm á portaria, ,. prr•mnYnr a pronml a exnerlil::ío " rmtrega do que para iss" lttP ror eonfiado, annofando
f tTdll rm liYrns e~peciars;
r· •cumprir r• rau•r rnmpr·ir fif'lnwnlf' a~ ol'llr•n·; rpw rf'''"h"J' rlri sf'rrdario;
(1 TWlJltPJ· a policia nas ~llltP. salas. de !liiiUO que a•-: pP!Isoa~ prPsent.rs <;(] r-onservPm f'o•rr rlrrrnria
P nrrkm, rPenr·''''1111". -quandn rlrsr,hPilf'r·irlo. :111 ~"'~I'PI :u·i11 on a 'fiH•rn ~nn~.
'.'I'ZI''-' fiZf'[' .
•\rf.. 11.. O !'llnfinuo P n·~ '~''l'V(]llff'~ fir•arn dirretamrpt.n
srthordinadns [lO por·f!]Íl'•J. :• fJir••rn anxilinriin, c.orn,pr-t.indo PS[If'<lialmrntP no pr·inu~iro a tt·anstni,·~iin dn r·f'eados f' nnlrr"'a df'
!Hllll'ic; rlenft·,, da J'I)J)ar-liçi'ío, P a1•:< ~PrH•nfPs o' snvir,u 1],. limfl1'7:J ·~ as''f'io da !Jli'STna, !11'111 r"~<TW lflllt•w: qw• Jhns fot·Pm
"~'~•'!'T•tinarlo~. lf,. a1Türrl" r1•rn :• fl'tfiJI'f'?:1 da·: .'•'l:r-• flllll:I'Õ•····.
:\r·L '12. Serão norneado~:
O rlil'f~rtnr !?;era!. 110r rlr·crrtrl rlr~ l'resi'lrniJ• da ltrpuhlh.;t;
Os demais nff'iciaPs {lo fliT'lfll'f), o ~erwet.ario n o gpr·•~ntl'

rb Hr·Yi~la, por portaria do minH1·o rla. Guerrn, mediantr~ r•r·oJl"c:la do dirrchl!' gPr:ll. rmcarninliad:1 pp]os fr~mifcs rr•gula-menl rwe.~. sm1do' para o~ inspcd.o"e'l J'c~innae" ouvj,do o ''li HI
nw.wlan!e da r·Pg-ião nu r·ireurw,r:ripc'ío in!ere~~.;:.rda:

() )IOT'fi•ÍJ·II. f'Ollf.illllfl I' fH~1'1iPIIf.t'"· fW]o dil'Pf.'LIJJ' fll'l'!lf.
_ flara•~T~n•.h" unir•.n. ()-, sartrenlos au'l:iliat·e~ rlB e~l~r·ipta
SI'J':tn pelo tiJJ'(]f~(or g-eral requi•ci(ados rlir·rr·trtn!PnfP. •lo f'!rde

fio' ! lP]J:JrfalllPlJill rio f•p~soa] d:l f1UPJ'l'a.

r.APJTTTLO V

A rf.. I 3. Os fnnrf'ionat·i"s ,.,vrs V>rão '"' vcneimrnl o !I
r·on,lanfps da tnhella annrx-a a" prPsrntP J'l'l!lllaJJHmto: gosariío

rins IrJPSHT11s dir·cif.os P f'';ffí.; sll.if'if.n." :lf•~• ll1~'srnns 'lilfiS P
quP ~~~ ·da f-!,t•rrp(:q·j~, dt\ F~:!~!d'' dn 1 tnPrTn dt• r-·~l

11 fn·i.t~.t~(_'iíP~

'''I'•<~·ia

[,'.!l!:tl

1111 PrflliVDII'ni.t'.

·

\ss~m. o.~rn tudo. q~w _se I'P!"''P a dPseunflls, po"SI', '''lllpo
d•· : PI'VIÇL!. penas dr~cJp~maH·~ .. liesli.lniçi'irs. fflrias. li,~Pil~·;v:.
a, .. ,,-,,nf.adot'Ia 4 , llw,, Qer·ao appl""''''l' :r;: di ·nr•'i•·ií<."' ,,.,,,,1:1..
'W'•dar·f"' d11 r'.'f<nirfa :'Pcre!ari;l.
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CNPTTULO VI
lJOS INSPF.C'l'ORES REOIONA~8

Art. l:í. Em c.ada regiàn ou cipcumscripç!io mili!At', ha-

n~rá um in~peetor cto tiro de guerra e instrucç!io mih~r, capi!fín de infnntaria com o' curso da arma, sendo prefertdo o
qllt' 1iYrr o L"ursn rie aperfeicoamento.

Art. J!). O inspector do tiro de guerra faz parte do
tilt:u·tel R"l'rn~ral ctn eommando da região ou circumscripção
tttililar, 'ito· t'JLHtl (• directamente subordinado.
Sob 0 pnnt.o de ·dsta technico, porém, é subordinado ao
fltr·ectm· g-ernl do tiro de guerra. de quem é o representante
rPginnal f', ·t·omo tal. respo'llAavel immediato pelo funooionant"nln ·r!n :'rorvir:o na rrgi1ío ou eirmtmscripção.
_
Art. 1G. Compete ao inspeet.or do Tiro de Guerr&:
oi fis(·ati:~Dr tncto ri serviço relativo ao tiro e exercício~
n 1il iUlTes. n:h snc.irilariP~ de tiro. estabelecimentos de ensino e
a~soeiaçõe:-; onde haja instrucção militar, verificando si tudo
,1 feito dP aecórr!o com os regulamentos adaptados no Exer~·ilo, sem fofPJ':lr a minima infraccão de qualquer disposiçlio
rll'!les:
b) \'i:·:u· 11s pedidos th~ armamento e munição, enviando-os
po c.Iwt'e do Sen iço de Material Bellico da Rel!'ião ou Cireumseripr,fio. que lhes dará o competente destino;
c) eommunicar ao eommandante da Região ou Circum..,,:ripção e á Dir·eelm·ia Gernl do Tiro, todas as occurrencias dl'l
i mpnrf l!ncia.:
d) pro\ idenciat· para que as obras relativas á constru,.,·f>o da~ linhas de> tiro e sua segurança obedecam ás plantas
f' or1:amentns approvados pelas Directorias do Tiro de Guerra
,. dP Engenlttlria. rp1:1ttdo ni'io sejam executadas por este ul1 i mu ~:H~r\'ÍI;o:

e) ~e!' o in! el'm~·diario entre as sociedades de tiro,
ltl'lt!eimento:~ de ensino e associações, de um lado, e, de
le~t!u. o eommandante da Hegi1í.o ou CircumscripQiio e a

r:·doria Geral;

est&outro
Dire-

n I'OJ'Il('CCI' ao commandante da RegiAo ou da Circum"cripção e :i Directoria Geral todas as informaç!ies que lhe fon·m pedidas sobce o<: diversos aspectos da organização e funcc ionamento das associacões de tiro, e sobre a instrucçAo milil:n· de tlUe trata a alinea a deste artigo;
q) inspeccionai' frequentemente o estado de conservação
e· f\r IimnPza do armamento; em caso de desleixo nesse assumpto, pro:,:irh•neiar para que a limpeza se faca in-continenti;
p:ti'f.icipai' a falta ao eommandante da região para punição do
in~dr·ttelrw: Pm easo de reincidencia, retirar o armamento da
:,r·iPd:trlr. t•stabe!Pcimento de ensino ou asosciacão;
11 '! romput·er~PI' aos P.xamps do maior numero dafl llocied::dr•s que llw I'Sifto affeet.as;
'il or·gani?.ar o plano dos exames na conformidadf\ do que
' ·i :ilw!Pr~'nl as resrwet i va~; directivas;
Jl pnl\ idencial' para qul' nenhuma caderneta de reser·,·i~la de ~?· categoria das f• e 2" linhas seja entregue sem
tl•·;,ignação da unidade de tropa ou formaçiio de serviço a que
I i•·a pertPneenrlo o seu detentor;
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h) enviar aos chcf('s (lo Renieo de ftccrul.amenfo da
ltPgião ou Gireumscripçfio as altceu~iicK que int.emssem ao
ltPJ,d'ilro l\lililat· (vt•t· rr HPgulanwnto do Rtwvíço Militar);
lJ tmviat·, afó 1r. dr\ jancieo de eada mmo, á Dil'ccloria
c: .. ral !lo Tit·o de OtWI'I'a, I'Pialorios minuciosos tio snu S!'t'vir:o, com intlirar;fin daK (JI'ovídr:'ncias IWC.PR~arias para m!'lhotal-o, r\ hPHI assi111 n mappa llllllJel'ir~o dos rr•smovista:-; rle "2" Palrog·m·ia ( 1" e ~· linha~) Hfliii'Udns no anno anlet'illl'o
.\ri o 17 O i nf<pl'rof.ulo do I il'o S!' f'lliPndo !' cmTespondn,
vPl'lmlnwnln n po1· f'Set•ipfo, eom u commandanfP da fipgifio on
Cir·ellm~;et·iptfto ~lililar e I'Olll o ehPl't\ <In f-\cJ'Yir;o de J•::-;tad•·
J\laio1o, coorrknado1· tln lotlos ns SPIO\·ir:o.'l rlo (.)nadei (1Nwral.
llecche di•·eelanwniP tln cnmman!lanfn ria BP~ifío ou lransnlif1idas dn ordnm <I<'~IP, nl'!o P!ll'ff' do ;-:PI'\ ico dP IO:,;Ind•• '\l:linl',
a.~ o1orlnw; IH•c·.e~:<al'ias
Paroagrajll\1.1 1111ico. Nos ass111nplns j;í. J'esol\'idus ou n•glll:tmc•nl.ado;; " que niin rxijam ado d11 r·ommamln. o ill>'JII't'(Oio
rio I i1·o s•• roOJ'I'nspolldP clirccla!lll'lllt• r·om os outl'o;:; r•flpf('s {lt~
~l'lo\·i•·••s tio OwuoiPI (:t'tll'l':tl " t'OIII o do Sf\1'\'ir·tJ rlP Hr•r.rnla-·
llll'llft;, podr!ll~lo l.amht.•IJJ fazr·l-o r·o1J1 "" I'OIIlllltllidanl.•·,; <l•o t'<wpos d·~ ll'opa ou l'lH'fr•s dP esl:.tfJtofl't'.illlt'lllus pal'a lr<l(':l. dP inf"I'IJI:wlíPS n Pflelar·ef'irneulos .
. \i··l .. 1H. Em l11tlo r111" s•• l'PI'Pt'ilo ú pat'IP IP<'.lntit•a 011 donll·inal'ia do sm·vi1:o, o iHsrwelm· ~~~ •·ult>tHII~ P l'OI'toespti!Hl•• tliJ·pr·lamenlr eom o diJ'I'tofino g·r·l'al du 'l'il'o dt• nuet'l'a, enrnprindu1111', !Hll''··m, suhmPI.It•lo ao -- /'isto ... - tl11 l'otnmallllanlP ola J't'!-<Íiio 011 eit'CIIHJSI'toipt:;1o os tlonunwulos 011 ILHLJI)l:ls tfllt' 1'11\iar· o
au -- sr:icnk -- as i11,.;lr·un~ões f!IIP t'l't<'hlno
Paragraplw unieo. Ri as nnll'nR Oll insf.loltrr:f,ns l'r•etdridas
affpcfarl'm de qnalqum· modo o sl't\'ic_:n da toPgiiío, r'· inrliRpl'n;:avPI a aulmoi:l.llr:iío do rommandtl pm·a a I'XCI:ll\.'ihJ, nor· pulrlienc~õcR no ho!el im J'PI!ional 011 dt'AJHH'hu I'Stol'ip!.oo
o

o

•

•

o

CAPITCLO VI f

Al'l. 1!l. A inslrne•;iín milifm· n (In l.iro nns fioeiNladrs
fln l irn rlc guerra im:m·pormlns, Pslahi'IPro.imenlos dl' ('Ilsinn n
asstll' iac.:õns, sP.r:i ministrada }lOl' inslructores, sargl'nto.'l ()n
Hxr:l·eito aef.ivo (nxccpcionalmPnlc, offieiacs fHJhaliPI'IJos) nomnados pelo eommandanl.e (la rPgiiín ou t:ireumSl'l'Ífl\:fio ll!ilila!o, nwrlianl.n JH'll))nsla tio inspeC'f.or do tit·o.
~ t.• O official nu sargcnln. inslrur.lnr tfp lirn ((I' g:nrrm
1111 Pslahi'IPcimenlo rotriiA"PIWrP ua loealidatlc onclp Pfil.e.ia S!'ll
r· "l'fHt, Jol'pa 1'1 i efío ou Ps f n hnl f' I' i nwnl.o, dPsl' mrw nha I'SSI' r·n r·go
S<'lll. }lloCjUÍZ!cl rio I'I'SfJI'f'( Í\11 Sf'I'\'ÍI:II t.fnl'all(í• O fll'ÍJHr•iro [li'I'Í<HIO

li<' mHt.rneçao.
§ 20" Os RUl'!F'nfos inslrurlores do qnaílro rP~twcfiY•• snl'fto de Jli'Pl'ercnria apt·oveitudofi no~ tiros rll' guprr:t tias lcl('a1idndn>~ tJ!lÓP nfio haja r mo pu dn lr·opa
Al'f ?00 A funcriio rio insl.rucfor·. lfp nalm·pzu t>s~•·nf'.ial1111'111 (' PI'Ofissional, ú pl'ival ÍYa dn,; offif'Í:lf'S I' rnoat'U!4 do K~>:PI'
('.ifo acf.ivno .Enfl·l'f.unl.o, })(H)erfio St'l' nonwarlns instl'tll'forPs
dt>srlr~ qlll' JWSSU:llll o epef if'it·ndo tlP -·.. tlislinf'/" ,. 1111111 l!tiJ'/1
l'i!iJI!IIIIIliiHnff' de pl'lul•io:
11) spm nnt-mwnfo dP Yanlagens JWCilllim·ia!';, os nlTlcirw,;
snlrultPt'nos da J'csrrYa, pro v i nrln" dr sargcnl n'' do 'Rxerr· i f o
:1<'1 iyo ou da<-1 snei•·dndt!'l 1'k f i1·u dP guenn. qn•~ cset't'l'l't'lll na
o

o
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localidade as funcções de delegado do Serviço de necrutnmento;
IJ) sem nrmhuma vantagem dos cofres publicos, os offir.iaes o saJ·gcnt.os da rcsct•va que, como.socios do tiro de guerra,
tonham eursadn a Eseola de Sargento de Infantaria e nella.
oJ,Iido o t•crtil'icado referido (vl!r o regulamento para a .Eseola dtl 1-iarg·cnto~ til~ Jnl'anlaria, art. 77);
c) l amhmll sem nenhuma vantagem twlo 1\linisterio dll
ClU('l'J'a, os o f fie iaes sulmlkrnos da rcserYa que forem proJ··~;.all't~~ pnhlieos primarins na localirladc e }lossuam os cer·tiri•·adn~

aeirna.

A!'I. :! l . Os in r-; Iruclm·os são dircctamento subonHn::uJos
a• • i nspeclor dtl I i I'O I'og;ional, compelindo-lhes:
a) r·um]H'ÍI' ciilt'ielamenle os regulamentos c programmas rh~ in f,![ rueçãtl atloptado.'l no Exerci lo;
IJ) lf'l' Plll dia folia a esel'ipturação rclaliva :í instruceão
dos ai imdiH't'S c frequencia ú I inha de ti.ro;
r') fisealizar· a ~·.onserv:u:ão do armamcnlo c consumo ul.il
da llHI!l i1;flo. ('ollltllllll it·ando i rnmcdiat.amcntP. ao i nspccl or· qual'lilf'l' falia ou iiTngulat·idade que nolarem;
ti J Psl'ot•t;ar'-:->t', t·nmo mrmlwo do conselho deliheraLivo da
smlit•dadtl, para qut~ l'f:d a não se def.lv.ie dos seus 1'inH patrioticos
f' d"s solenHw:-~ u•mpt·ornissos assumidoR eorn a sua incm·pm·at<ill •i Uirot~lot·ia <:t~l·al do Tiro:
·
t•} eomuHtiiÍI'aJ' no inspecl.ot· regional toda c qualquer irr('F•JI~t r·idad.~ q111~ lll)l:tl' rm fllnccionamento •la sociedade;
n af!Sllluil' a dit'CI't~.ão da sociedade, no caso de renuncia
du cull'l•.·lho lldil•eral.iYu, at1\ nova eleição, eomrnunicando imJttl'dinlalllenlc ao ino;pcelot·;
u) ac:nllf'lat' rm todos os sentidos os intm·csses da Fazenda
:!\ar· ional, no ca;;:o dfl rlissoluoão da sociedade, communicanrlo
illlllJt~diatanH'JÜt~ ao inspcclol' regional;
h) l'l''lpondt>J' peln rendimento de reser·vistas da sociedadf',
~~~~~ JH'na dP dispf'ma tio .cargo c probibição t1c exercei-o em
qualttuer sociedade llumnle dons annos; a mesma prohibição
~·e applir.ando ao instmelor que pedir demissão faltando menos
de Ires rnr:zcs pur·a n Pxauw.
TITULO 11
Da!! sociedades 1le Tiro de Guerra

CUJTULO VJU

;\_J". J-2. üs ~'ir_os rh~ Guerra. síio a~sociacões organizadas

fHll' cHiaduos Jn·as1leu·ns, com o fm1 umco e exclusivo de se
pt·Ppal'Urt•m p~t·a a del'e~n da Palria, recebendo a instrucr,ão
mJirlal' t• ]Jl'a(rcando o Lu·o de gurna, que os lm·nal'iio aptos
]Hll':t O CllllljJI'InJCTIIO f)PR<;P dP\'f'l'.

Heprt•sPnl:un uma manil'est.ação de alio pal.riolismo e, em
1·:um tle. m!waça tlt' ~uca·•·a, portem ~er chamadas a desempe~
Hha1: mJss~Ps lia mms alta rclevancm para a defesa du paiv.·
Jl•ll~ 1s:-'o, s;_tC:! f'I'l'do1·::,; rle totln o apoio e carinho das autoridades
t· • n~ L' lllt lltaa·l'.~, i~uf;!rae,, osl.aduaes !.! munieipa~s.
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Nlio slio, porém, forcas militares ou militarizada~ previstas como taes; sua funccão é de escolas de preparacao militar.
Art. 23. Só poderão ser socios dos Tiros de Guerra os
cidadão:; brasileiros, nato:; ou naturalizados, observadas quanto
a estes as rest.rim;ões impostas pelo chefe do Estailo-Maior rio
Kxercif.ü.
Art. 24. Quando uma socicrlade de tiro, pela maioria de
snn assemhlf'a gm·al, r·esolver incorporar-se á Direetm·ia Geral
do Tiro de Guerra. o seu presidenle apresentará ao inspect.or·
fie tiro da r~>gifln um l'f'fllli'I'imento de pedido de incorporaGlío,
(]irigido an rlirPr·frll' geral e inslrnido eom os seguintes do ..
I'IIHWnf.nc::
a) lista nominal dn'! socios ennl,ribuint.e'l, com n indica1;fío
rla idaile. nat.JH'alidar!P, fili:v;ão. P~f aelo eiYil. profiH~ão P rPsi ..
rlr·nr~ia rle cada um;
h) planta do terreno a ser doado ao 1\finisterio da Guena
e onde este mandará construir a I inha de tiro. caso r~ Ha HC.Íft
1\0nsidPracta necessaria pelo Estarlo--1\faior rln 'Exeeritn ,. n:io
r'tí~ta outra na localidade;
r) cópia da acta da assemhlt"a geral que J'esolvf'u a ineorporaç.ão da sociedarle e que fomou por esta o rompromi~~o
de cumprir fielmentP todas afl dispoRiçõrs de leis ~~ regulamentos, quf' ll1e dissPrrm T'('Spf'i!o, r dP r.ehtl' TH'I" mafPI'ial
que, para sua in'1f ru•·G!ío, llw "Pia l'ol'HPeirlo ]JPl" l\f inif;f r· r· i.,
d:t nuerra.
Art. 25. O inspPcfor de I iro, quP prestat·:'i. lo da a assistenda neRse proresso preparatoriu da ineornoraçfín. df' pos~r~
do T'cquerimento a que se refere o arti~5n anterior, J'PrnefV~l-o-ha ao rlirctor geral. rlevidamente informado: sn a snciPdadP satisfizer as condições exigidas para a incorpornr:ão, esta
R~'r:'í. rlet.erminada pelo diredor, o qual dará numero á soriPdarlP, commnnicando tudo immeiliatamen!P ao 'Eslarlo-Maior
do Exercito P ao commandantP da regiã.o on ciJ•cumscripçãn
interessada f' solkitandn dPSif• a nome:wão rln insfrur:tnr mi ·
I i f ar.
.
Paragrapho unico. l)s documentos. que servirnm rk l·a~··
<í incorporação, fit~arão ai·ehiYado'' na Direef,oria GPntl.
Art.. 26. Os TiroR dP Gucna ~e organizarãu '"' m•orli fi ..
c:u·1io sua org-anização do seguinte modo:
- Em hntalhõe.~ de infantaria. im'•Jl'Jtr)J'at~••s lnF'rto~ o
quadro de officiaes) - os que f h r•rem dP :mo a fiOO ~;uein~
Pntre 17 e 37 annos de idade:
- companhias (esquadrões), nas mesma~' •·nnrlicõ••s
:u·ima ··-- os que tiverem de 150 l'. 299 socios;
..._ Em pelotões _.. os que tiYl~1·em de !íO a I í''· ~ii'HIPI'I'
"h"erYadas as condições de idade ,. de quadt•o.
~ 1." A sociedade que f.ive1· menos de !íO sncio~ nas t:ondições deste al'tigo não será incorpnrada. podendo Pnt.t•efanto
funccionar por sua eonta c risco na preparaçli.o flp eandidatos
a reservistas, ou ml'Rmo simplesnwnte no eu !f i vn do,; e:n~rci ·o·ios de tiro.
Aquelles candidatos poderão prestai' exanw para rcsf'r·vi"fa dP 2" cat.egol'ia ,iunl.amenfc r•orn o~ de urna Sm·iNiadf' rlP
'I'. G. designada para r~sse fim. pelo in~peefu1· regiomtl rln
1

11 -

~

(l.

Para esse fim,

!lllU

pregidenl.e

rr~quererá

i•mal o dito exame para seus a!'.'ociark>5-

:w

ia~pu:lr.>r· l'" ·

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

237

!l 2 • A sociedade que t,iyer mais de 600 socios nas condi 4:ôes des I. e artigo deverá se1· desdobt-.ada.
.
§ 3." Os batalhÕel:i dos I iros de guerra devet·ão Ler um
lllstruvt.or por companhia, sendo o mais antigo ou graduado
(~->empre um official da actiYa), o chefe e re:;ponsavel pelo
con.iunl.o da insl.ruccão.
~ i. • Os rirladã.os maiore,; de 37 aunoli f.ambem podem
SPI' "'04~ins dos f iros de RUet'l'a, mas deverão indemnizar por
:'11'11 1 alur a rnunif.'âo qun ennsumirem nos exerci cios de tiro.
CAI.'l'l'ULO IX

.\rf. :!1. São rl!~'~-~n·s das so1~iedatles itll'ot·pora<lafi:
a) fil~ar, sol• o ponf o de vis la Leehnieo, subordinada á
Uin•eloria ~ :era.l do Tiro de liuerra, c sob o ponto de ·vista
di~dplinar. ao c.onulmnrianf.t~ da região
ou eireurnseripção
Militar a qw· pertenr~~.~~· a :-a;,cte da sociedade;
b) sr"• se enlr,nrifll' nom a directoria, ou eom o commandaJJI.e da n~gião ou CÍJ't.mJW:ítTipção, JHH' intermedio do eapitão
III~P•~dor ~~ nunca directamllnt.e;
I'J l•.'r eumo uuieo ,.,~spousavel por toda a iui:il.rm•çiío mihlar da so1·íedade o offieial ou sar·gento para esse fim no-

llw;ulo 1wlo r'tJIJHnaurlante da J'flgião ou circumscripção;
d 1 só 1'<t7.Pl' •'xnreir~ioH eom armas adoptadaR no Exet·cjlo;

c 1 l'raJJlfl!Par as suas li nl1as de tiro, 8em pre.iuizo da sua
i 11sh'ucr;ão. ás forças fedet·aes de terra e mar e suas reservas,
aos alunmos de iusl ifuto de nnsino onde fOI' obrigatoria a iusiJ'lH~viin mi li I a1·. ;ís t'ot·ças eRtaduaes que formn am.:iliares do

(<;x,·J·cito;

f'} CUDlPl'Íl' l.'ÍgOl'OSalllCll(P este regnJameUÍO e actoptar in-.
fe~o:l'almeut.n as ilt>!rnccões que regem as sociedades incorpo-

rarias:

11 , arluvLar nu.~ ~lxPre.ir.ío:-;

e instruccão de tiro os regu-

la'"''llf"" •) 1110deJns d1• alvoK da infantaria do Exercito;

h) ,o:ubntet.f.er, por intcrmPdio do ínspector, á approva,.,,_,, da autoridade eompetente (Directoria Geral, commani!aiiiP da l'e~iãn nu circum~cripção) os projectos dp linhas de
f i m que dn!'•)jem construir por ennta propria ou os melhorail!f'Jdos q1w qucÍJ'I!m introduzi!';
i) não cubra,. l)qs soei os joia t;upe•·iot· a 2~!$, nem men~;dirlnrle supet·ior a 5$; e admiU.ir como socios gratuitos, para
" fin1 e;,;pprial de frequentar as f:scolas de instrucção militar,
)';~pnr,e!'; aprmoenf.ados cada um por tres contribuintes e que
i'r·•11'Pill qufl uãn ganham mai~' de cem mil réis por mez;
(1 auxiliar o trabalho do alistamento militar no municipio de sua ~éde, communicando especialmente ás respecti' ai" juntas. com os rlados exigidos, ~~~ nome~ dos seus sor.io:-~
r·m eondiçõe;; dP serem ai istados;
Tr) em caso de rnnhilização. cumprir fifllmentf1 a~ lnstru,.,·(ícs que receber e auxiliar de todo modo o Servko de Re,., utamento do districfo de sna séde:
l) manter cnm a Directoria Geral, commandante de reP'i•)•''' e rín·nnt"r:ripcão, P demaig autoridades superiores do
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l:xel't:iLu, aH reltlt;úcs de tlcpemlencia l'!'latuida:; no proiíento
n·;; ula111eul u;
m) vagar am; auxiliares de im;Lructur a gratifica!j<iu ttuo
á direduria da sucieLiatle estipular; iuenticanumlc ao instruelor, quando cslc dcscntpenhar u cargo !'Olll prejuizu do ser-

'

i~:o

no Exercito, ou se for da rc<,erva (1" ou 2" linha).
Art. :!!L Sii•• regalia~ das ~ueiedadcs de tiro invorpu~

rauas:

Ir.) a dispensa de .i llCUI'!Jl'l'a•:ão ao Ji:xcrcilu a eU\ '-'• •tUawlo
~··il•~adus, Jtat·a "" ,.;oeim; t!IIC uellas livt:I'OIIJ uhl iuu a eutlorJ\1~1 a rl1) n~H·n i~la. Jiraudu elles aveuac; curn a ••hrigafjã" llo

~~'~'''"' inclll'l'llratlu;; para ''" pcriudus de rHatHJbras ou grande.;
•:•;,·r·I~Ít'il'~. }H'c~eriplos

no llcgulanwnto do Servil;o l\lílilat·;
h) as gat·autias lia lei n. l:llü, U.e 10 dn julho de IH:J;:i,
Jl<ll'a a acqui><i•;iio de ferrenus Jwcn~sarios ü. C'lll>il.rucl}tn de
~'lln~; linha~ d1~ tiro;
r·) J'UCdll.:l' grafuii.:J.lllellll' lllllllÍI.:Õe~ I' aJvo,.; n!;:;lll;tl\lf~llfa
.\'1'.' 1!111 nuttwro~ [ll'O!Jo~ffl,; annu::llliJCTllu tJdo din:~ctor gt'l\11
P appr•,\adu~ pel11 nliui~tn, da tlunra. de aceôl'(lo e<Jill a:; uur"'a~ ··~tahelerillns 1111 c·apil.nlu •le;;lp rcgnl<ulHml .. , '~"lWI'l'lll'llle
:tu a"c<tunpl.o, p11denuo obter, pdo pron1 cln 1'·118111, 1•s lllt'"''''·',;
:11'( i·~1 h PXI'<'denl I!S :IIIS lltlllll.'l'tl~ fi.\adu:-;:
· d) reet:brr at'IHanH•nln c t:orreanw vnr ernpt't!:::tiJI\11, l''-'tll'itdo o 1:orrcanw. bem 1'1111111 l'lf11Í\Jli111CHI•> compll'fo 1' malcrial ti<' ~apa, ~,.,. ePdid",; ü ~oeit•tlad1' Jl"'' inLIL'!IJili?.:'t:<i" lll'lu
p:·1)1;11 du custo;
c) adquirir direr.lamcnl.e, d::t I lirl'clt>l'i:• (.h•ral '''~ lnlen .•
t'11Cia da Ülli'J'I'(l, fardarnenlo p:u a o~ 'l'll"' ;;qcill~, I!~' lo prer:u
·.11 ru~lo:
() Uf.iliZlll' PUI':l o,: Sf'll" I'Xf'T'I'irin« as JinJw,: l]p 1.11'11 r n.~
l':tllljl(l~ flp ill~(l'lH:I:fio 1!11 f:XPJ'é'Íin. llll'di:tnle Jlfi.:\Ín :i.l'l:fJI'<ffJ
1'"111 :.1~ nu I uridadr~.~ Cl•lllpelPnl ps.
Par·at!rapho uni!'o. O entpr•~~li!tlll d<' ll!'lll:lllll'ltln com
r·ori'Carnc. a dul:h;fío de mtmil;fw ,. n.. de~i;,:n<u.:fí" 1IP in~LI'HI'i•ll'
,fio l'I':Zalius fl\lP " l'llllllll:Jl1datil•~ da r·q,dfio 1>11 I'Íl'l'lllit"nip~,;fio
;;usp!'llllPt':Í iinmNliairlllll'lrle "'' a soeiPdad1~ 11fio fl•;r. 1'111 r:ada
~lllllo "" inslrncefio. 10 novo-; i'o'Sf'J'visfas no mini1no por pclulfi", di'Hln ([IIP spja enrnpt·nvarln a. sua l'lllpahilirl;vlf' no caso.
Arf .. :.>n. Üi' sneins das ~ociedarll~s l)p lit·n rlP guctTa inl'"l'flOI':Jf!Uf'. quando f:u·,Jarlnl' on rlill'ard.~ a in,fr·url'fio. J'i!'nm
"~lil'i!os nos prrePilos disdplinnt·f's arlnnlado;; no Ex·l'~·~·il" (V.
nrl. 27. nlim·a a).
Ar!. ~O. Os gracluados 1la rP"''rva. ;;111'in." 11n~ liT'n>: !lo
~lll'l'l'a, porlf'Jll usm· 110 unifornw. dn ai irarlor· a" insi!-!11 ia'-' d11s
''"11 ..; JW~fos nu_ PS{H~eialidarlcs da t•t•srt·va.
·
o.~ 0ffiriars, Plll'(~IH, lllf'.~lllfl qnantlo flllC~•TIII jJ:Il'fn 1'111
l'nnnalnras nu I'XPr·cicios dn~ firns 1!1~ qnr sfio ""('Ío;;, lf;<;triio
"nnil'nJ:Illf' """ ~rns posloR da '"~1·rva (f',.'?' linlta~) .
.\ 1't, :Jt . ~m·fío tl i<:pPIJf:adni<:
n\ rla l'llllVII('UI:fio para 11 '!II'I'Ífldll dr I'XI'I'I'll'fiiY (1\l rnallohra,.; nufrP ?5 l' :m atlnos fll. ~. !\f .. :u·l. !()), , .., l't'"''l'Vh·d:ts
dr> .1" ou 2" rafpg-oriafl. qnt\ .i:í. lin•r'PIIl fontad11 narl•• '''" lllll
lll'l'IIH!n ,. pr·nvar'""' qrw, lillJ·anft' os ullinws eiiH'n :1111111s ou
dc~tlf' .n rlnla do prrindn a qtw l'"lllJlal·r·cl'r'anl. fpr·n1n s11r.ios
Pft'Prltvo~ dr~ lllll lim ~!c gncwra c tH'lln enmprir·au1 !orlas :l!'l
sua~ nhrrg-at;<Jt'fl rle s;ueros f' de rTfH~r·Yislas;
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b l ela H convucat;õl·~ de que trata o art. 2!} (}o regula~
menlu para o Hnrviço '\lilil.al·, os reservistas l.lc 1• c 2• categol'iaf! r.lo Exercito de ::!• linha. quo na data tla convocaeão
vrovare11r a sua condi~:ão de socios (]e um tiro de guerra, dunwlc os f re:-~ nnnos antrriorcs c quo ncllc cumprirem as suas
ullriga~:-ões de sol'ios e do reservistas •
.\ri.. :.!~. HcrlÍ adiada para o anno seguinte-, se ncs!m
,~puea Hão fur·,·m reservistas de 2•
categoria, a convocacão
para pel'iotlo de instrucção intensiva (H. S. 1\L, art. 20), dos
rPs••r·vislas de ::1" cateA·oria fla 1• ou 2" linha, que forem soriml dos tiros rle guetTa " frertucntarem rcgularnwnte as resP·~cli vai:i

cseulas.

UM'ITULO X
D.\ I :-;:-;·r f1U:1,:.\o ='.\S t-'t.'CIEIMDES OE TIHO INGOHPO'RAD.\S

•.\1'1. :1:{. ~emln o t'iJJr principal das sociedttdcs de tiro
irH'tll'plll'adas pl'OIHtf!<ll' a insft·tw~;ão militar no meio civil, de' Plll .. rras prueHrar dar· nus seus aRiilH~ia!los o preparo regula-

''"'"' :u· para qui' po~sarn ~·'!' eonsiderados reservistas do l!:xer~

rifo; >:iio asc;im oiJI'if!adas a manter os neccssarios cursos de
instrue~ãu p;11·a os

eaiiiii1lalos a reservistas •
. \ri. :: ·í. o.~ Clli'Sfl.'i de instrucção comprchcndelll:
11, h; r· oi as •li' :-.oldadu~;:
iJ) t•sr·olas de eahns;
r·' I'Sndac; tll' ~arg·•~nf.us.
~ l." (). P!l,;ino 111inisf rado nesLa;.J cHculas ubcoceer;í. ús
Jll'''-~l'rip(:Üf's do I'e;.:ulanwnlu para a instrucção tios quadro<J
dn ll'opa (lt. I. Q. T.,:, em tudo que possa ser applicado
;,,., Hlli'ÍI~dadco; "'' fim de /!Lif'I'I':t c tendo sempre JH'escnlc quo
··~la~ 11iin yisaur ;:l!riWllfr n l'or·macão de soldados. mas pl'in~
cip:llnH'IIit• d•· :~rad11adn-.; (eahos P sargentos) r. por· con~
;:llillf•· .• ~~: l'llltdidafus (l ofl"idar!s da ltl'serva.
§ ::." .IJtu·a qualrfll!'r' das escolas. havm·á s!Í uma época llc
nanH·.·; por anno. srnr.lo rsfes realizados de accôrdo com o
J1l:tno "'':::-anizarlu JIPio in;;pc•·lnr de tiro t' approvadn pelo ComJII:rndalllr• da llf'giiío 1111 da Cil'Cirmscl'ipção l\Iilit.ar .
.\1'1. ::;J. A inslrucçãc• nas sociedades iucorporaoas será
dada dr' ar:1:•lrdo f'lllll os rngulament.os do J<:xm·eilo. E, além
dn .. nsi rw fla>1 !'.~colas, a in:-1 rueção de tiro ta miJem será ministrada a sociu~ não malt·iculados o aos reservistas das tres cal r;rorias rias 1' n 2" linhas. rle accôrdo com o regulamento do
t-'t·r·vi!:o :\Iilil:ll· r: a;-.: inHt.rucçues CRpcC'iacs a respeito .
.\ 1"1. :I ti. ,\s di "''l'sas escolas podem Junccionar simultarwar•lf'lll•'. l' o cltr.~o d•• eada uma durará o tempo nccessario
para a haiJililat:iin dnq alunmot;.
J>aragruplro l!IJico . . \ maf1·imlla na cseola de soldado~:~"se
r·.rrrrtuar:í. r•tn emla uma ria~ wnas milit.al'cs, na 6poca da prilll"ira ÍllCOI'JIOl'<lf.:i\o (lt. :-:. 1\J., arf.. lO) •

:lí.

u.~ al.irarloreR q11c. ao lermiuarem o eurso da
~oldados, lliin •:~1-iv"rrm ltaiJilitados para oxanHl ou
l'o1·•·rn l"f'Jll'fl\'lldo'-' llf'~LP~. pnrl••t·::in fi'Pqneular
novo o Úll'.~lllo

.\ri.

,.,,:ol;t "''
('111'~11

ue

•

.\1-l. :IX . . \ IIHifr·irula nas escolas l.le calKJs e sargnntos
n;lo r; ohris·alol'ia; lll<~~ aqHPllcs quo quizercm cffcctual-a,
d•'\ erão ler u cm~o da e:;eola immodiatam"nf.c inferior •.

@;'fit,4Jf

';'
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Art. 39. Os commanriauLes lle regiões ou da llircumscripção fixarão as condições em que os reservistas de 2• categoria poderão frêquentar nos corpos de tropa a parte da
insb'uocilo que nil.o recebam nas sociedades de tiro de guerra,
para o fim de ihes ser concedida transferencia de arma.
Paragrapho unico. Os candidatos a transferenc~a para
as armas montadas deverão já posguir a instrucçâo de equitação, demonstrando-a em exame prévio.
Art. •o. Os socios dos tiros de guerra, que forem reservistas de 1• ou 2• categoria, possuírem os certificados de
inatruação geral (portuguez, geographia, historia, arithmetica
e geometria) e approvacão na escola de cabos, podem se alistar no Exercito activo, por quatro mezes, para seguirem um
curso de commandantes de pelotão (secçJo). tSi forem approvados, serão promovidDs a sargentos da reserva e receberão o
certificado de aptid4o para comma11dante de pelotão (secção!,
que lhes confere d direito de, mediante requerimento ao commandante d!J. região ou _da circumscripção, fazer um estagio
de tres mezes em um corpo de tropa como aspirante a official
'da reserva e após o estagio serem promovidos a segundo's-tenentes da segunda classe da reserva de primeira linha ou do
Ezercito de segunda linha, oeonforme a idade c salvo juizo
contrario e motivado dó commandante do corpo.
Art. 41. Os socios que, além dos requisitos acima, tiIVerem approvacão na escola de ,ça1·oentos e durante um anno
tenham exercido satísfactoriamente na sociedade as Juncções
desse po'sto, poderão prestar directamente na época propria,
o exame para obtenção do cel·ti(icado de aptidão para commandante de pelotão, sendo dispensados do alistamento c frequencia por quatro mezes. Admittidos ao' estagio em seguida
ao exame, serão promovidos nas mesmas condições acima.
CAPITULO XI
DOS EXAMES, DESIGNAÇÃO 1Jlc C:ORPO ll !>1\0MOt,:ihr.s

Art. 42. Até o dia 5 de

janeiro~

na

1" zona

militar (i •,

2•, a•, 7• e s· regiões militares e oircumscripcão militar)'
5 de maio na 2• zona (4" região) e 5 de julho na 3" zona

(3" e 5" r-egiões), de cada anno, o presidente da sociedade
enviará, com um officio, ao inspector de tiro da região' ou
circumscripção, a relação dos socios matriculados nas diversas
escolas que peln instructor militar forem julgado's preparados
para os exames. Essa relação será assignada pelo instructor
e rubricada pelo presidente.
Art. 43. De posse das relações, o inspector ae tiro elabora, de accôrdo com d chefe do Servico de Estado Maior, o
plano de exame da região, que submette á approvacão do respeeti-yo oomrpandante. O plan~ de exames será publicado em
boletim reg10na.l e commumndo ás so·c,i•eàades, por circular do inspector.
Art. ,H. Os exames se realizarão uma vez pur anno nos
mezes de agosto, P!lra a 1• zona militar, de dezembro para
a 2•, e . ~e fevereiro para a 3•, perante uma commissão· de
tres off101aes nomeados pelo commandant.e da região uu da
cireu mscripçlo.

241

À.C:TOtl DO l'ülm!\ 'EXEC01'n'ó

Art. ·í:'i. S.Jnwntn poucni obtce a caderneta Ide reserYisla
gosal' tias rL•galiai:i da loltra a do art. 28, o sacio que tiver
pr\~eu.ehido tuLla'l as exil;encias deste regulamento o Hat,isfeito,
no mínimo, perante a commissiio examinadora, um dos tres
flrimeiros exercícios de tiro' real á di"ltancia real, na fórma
das «Dircctiva~» para OR exames.
l'aeagrapho unirn. Xcnhum ~;ocio ~:~crú !Jl'OpOHIO para raZ!'I' Pxamc sem qtw tf'nha pl'CCIH'hido tor.las a,: exigencias deste
n~gnlamenlo e f!al.isfeii.•J, no mínimo, as trcs primcit'M co'ndir;ik:; dos exerokios cle tiro r1•al ;i. f]istanc.ia real.
Art. .w. O instruclor mil ilar apl'cscnt ará á commissií.u a
Lll!'Tllft para oR ol:amf's, com o r••g·istt;o de tiro comvrovando a
l'la~Hi fieacflo IIns at iradorn?-.
Pamgrapho uni co. A comm issão examluatlora se maníJeslará na impressão sobre os exames tambcm sobre a mmriIJI.uracrío do tiro.
Arl. 1 i. .\ eomntissãtl, terminado,.; os ~~xaml'!'. lan·ará em
I h ro f'S!Weial tllll:t :tda, a.ssignada tamhcm llolo i nsfruetor, tia
IJltal :.ltl tirari'ío' dua,.; e•'•pias auUwnl.icas pelo presidnntc da
sndcdadc on .flired.ne do estabclccimcntn, que serão •'IWiadas,
Jl"l' infnrnwdio d•) in~poctor de !.it·o, uma ao eommandantP da rcg-ifio ou ria f'.ircum.~nipção e o'Ult·a ti di!'eef.oria geral "" Tiro dn C:uPrrn, ficando a acla original archiYada
11

na

sn1~i••darln.

Art.. !18 • •luHtamt'lJiu com a tumm tia cseola de soldados,
n in,ol,·uelnl· apn·~t·nt.ad á cnnllliÍi'sã•J as tnrma:,; do !lOCÍos re~··n i~las que frNJHt>nlarana aR f'H~nlas de cabos c do sat·geutos
P .iulgados upto11 para l'Sses po:-;los. Do~ exames a que forem
r;u!JJIH~!tidos l'erit laYrnrla outr·n neta, da qual constarão' os notoes ·t·om a lleelar·n.;:iio de upto.~ para cabo ou sm·ucnto - ou
ainda - inhoúilitndo ..-. procedendo-~e em relação a ella como
I"'"SCI't>Yn o· artigo :mterior.
Jla1·agrnpho uHieo. E' plll'tlliLlido ao ~ol'io t'PSet·vi;;ta
}Jrt•s(ar sm•PPS:'hamenll•, na uw~ma t'•poea, o f'xame para cubo
P <'1\1 t;et;nida, ~Í anproYadn, fJ I'XaHJe )JaJ'a Sf11'{jt:nto, desde f~UO
rlnranl" " arnto l.t'llha t'llt'.9•ln I'H~as esco'la" e o im;truetnt· o
:tjll'I'H'II[e l~OlllO npf O.
ArL ·Í!l • .\~ e•\pia~ da,; al'las, refel'itlas nos artigos anterinr·e~ que fu1 ••m I'IIViadas ao rommandanlc da região ou da
(\il'l'lllll.~t'rip(;fío. ~criio acumpanharlas dr• mappas (mndl'\oo; A
e H J, eonlt•tHio lodos tlf'; e~clarcr~imentós ncces~arios ao negi~lr·u l\lililar I) organizar:ão das resenas.
Ar I. 50. Os rrunre,; f' oulr·o~ e~clarecimcntos dos reser" i~ Ias ,i ulgado~ apl.os par a cabos o sW'fl''llflls set·fin publicados
1111 lt•Jll'lin•. lT~ional. pa_ra •·onheciuwnln dos l'lll'J111K de tr·opa
11111 •rue r::;ltY•~r·•.·m J.'l'hii~HJJwdu,.:., e o:; mappa~ PnviadiJ!i ao Ser' i•:fl d•J lll't'l'lll:unenlo.
T'aragT;;ph" uni.t·o .. C~ll"' ao;; C~lmmamlnutr:<. llo:-1 corpos
ola :wf 1\"<1, f.ornal' t•ffl'l'il' a a p1 nnln\;an dos rf'SPrYJ~Iu~ apprn\;,d"S }HII'<t :•~ Ya:,;as qu•• ... xi.<l.iri'ITI na HUa unidade 011 formaçft~'· e naf.; de n·~er~·a da 1' o~~· li11has. pot· ella mohilizadas, puI>!Jt·.ando t•tn hoJI'!.nn ,, lauçanti"J na eaderncta •·u communicando ao e h de do ~r·J·vi~:o (Je Ilccr11! amento, para que o d.,!!'g-adn 1li~tridal a laurl', a all•wação correspondente. A alf,•t·;":ii.o puhl ir·adH 1'111 IJ.,ldirn " lançada na caderneta s6 men1' io•H•ní. a prnmuçiío -- para a rP~f't'Ya de 1" li.n.ha ou .......,
p:u a ') Ex•.·r·ciLo dt' '" linlw -·· "Cill d•~signaciío d·~ Hllidmlcs
'"i ;;uh-unidatlc<".
l.ciG de 1923- Voi. li

JG
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Att. ;>1. Os mappas em dua~ VJJ.S relativas aos novos
reservislas serão enviados aos chefes do Serviço de RecrulaBwnlo, para, na casa respectiva, lançarem o'; corpos de
l.rupa da activa (unidades de tropa e formações de serviços)
em que deverão ser relacionados e, depois de publicados os
nomes e alteracões necessarias no boletim regioual, devo! vida
11111a das vias ú sociedade.
Art. 52. As cademelas do::; novos reservistas :;erao expc ..
clidas com a maxima brevidade pelo corpo em que ficarern
relacionados, quando com séde na localidade ou proximo de lia;
pelo delegado do i:3ervico de Hecru lamento, nos rl•\JllU.is c~J:!O~>.
i:3erão enviada~ ao presiueBI.e tf:l s•wiPdade '' s1w. ,,,li ,... ,::1 "~"fá
foi La com solcmn idarlP.
CAPITULO XU
DOS CONCllllSOS flll 'I'JH<I

Art. ú3. Os concursos de tiro ~erão individ ual'S e eo !I c.
c ti vos, e realizados entre atiradores e unidades dP :d.i t·udor("
de ~· e 1" classes, especial e da duo< campeões.
Art. 54. Os alvos cmpregadt'S nos concurso :o: dn~:rãn ser
no estabelecidos no R. T. L
Paragra.pho uni co. No treinamento para coneursol'l interacionaes, serão adaptados P~ alvos eoJJJ OR quaP« dPV~Crão sflr
1 ~.:alizadas a~ prova!:!.
Art. 55. Será obrigatoria a realização de dous ePnenr,os
nnnuaes de tiro e um campeonatn, Lambem annual.
Paragrapho unico. O primeiro C[lncurso terá lngar Clll um
domingo de maio e se realizará nas s"ciedades de tiro, entre
os respectivos soei os: o scgunrlo terá Ioga r em u111 domingo
de setembro na súde de carüJ n~gião 011 circunrscripcãr) 111ililar, entre os aliradures das "'lciedade~; d•· tiro da ITgião o11
eircumscrit;ção, que obtiverem melhor dassifiea,;ão no primeiro concurso; o campeona1 o terá Jngar na Capital dn Hepublica em um domingo rle novcm:.ro c será disputado não só
entre os atiradores que obtivL~rcm melhor· classific.a~,:ão no ;;cguudo conn:rso, mas t.ambe11t d1;legações de corpof; de tropa
do Exercito c Armada, força~ PstaduaPs, n:>l.abelecint•~ni.os df>
ensino c a~sociacões onde se minislmr a instrucç.fw militar.
Para o segundo concurso, cada unidade dev•~l'á apresentar na séde da região ou eircumseripcão militar uma turma
composta dos tres mel·hores al iradores de fuzil afin1 de sm·
seleccionado um representante de cada região P rh 1·ireum~crip~ão para o campeonato.
Art. 56. Para o~ dous concursos c o carnpeonatu, a Direcloria Geral do Tiro organizará as insLruccõi)S rwressarias,
podendo taH•bem pro.ror ao E. J\1. E. modificaçüe.o; no rJ isposto
pelo paragraph•1 umeo prrcedcnte, .iuslificanlto-as.
Paragrapho unico. Xas prnYas annuaes rlo campeonato de
tuzil e pistola rcgulamentarPs, o t•ampPão de cada anno só poderá concorrr-r em prova!' fn!uras r~ont cnmpcõp.o de annn~ an ..
h·rinres, nas mesmas armas.
.
Art.. 51. Para o primei-ro roncurso, o Govrmo fornecerá
;t~ munições, pura o segundo r, •1 campeonato, o Governo fnrnererá, alrn; das munir:ões, os pr~?mios. os diplomas, medalhas
passagens alimentação e alojanwnfn nnra os nonriJrt'r>ntrs. d~
neeiJ!'rlo com os seus postos.
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CAPITULO XIII
JIO

I<'OIINECIMENTO

DE AHMAMEN'l'O

E

MUNIÇÕES,

E DO USO DE

l'MI.DAM!>NTU NAS SOCIEDADES DE TIRO

;\ri.. (Jb. Lug4J que uma sociedade de tíro seja íncoqJOrJda e Leni!a mstructor. fará ao ~~ommandanLe da região, pnr
mtermedio du inspeelor regional, P. de accôrdo com a relação

rorgauJZada pülo lll·~~~no instruclor, o pedido de armamento ~
1t! tlll içõe~ pa. a a tu~:~t.rucção c exclrcicios dos seus soei os.
Art. 5H. 1\ unm1çao para o tiro de guerra será fornecida
~ ra.luitamenl ~·, na propurc,;ão de 100 cartuchos de guerra e 50
<i+· re~t 1m pOI' llom•_·nJ, e t'tlra desst) limite, toda e qualquer mun;(iJn su s•~r;í torw_,,ida llH)rliantc indemnização pelo pr~o ao
1,11 ,.; to.

J•aragraphe unico. Para os concursos e o cam.LJoonato. a
:-<orá tamlwm gratuita.
Art.. 60. A soe iedade cederá. aos reservistas do Exercito
· i'll' Ir equenl arem a sua linha de tn·o, 70 cartuchos, no minimo,
I" •l' homem, annualmentc, na Jórma do R. S. M.
Paragrapho uni co. Para ser indemnizada, a sociedade
rar:í., 1r;or inLermedio do inspector regional, pedido de munição
r~c.nsumida ao comm:ltldo da .região ou da circumscripcão.
aet>mpanhandu es.se pedido os boletins dos tiros exeéutado"'
JJPios mesmos reservistas. Nesse mesmo pedido poderá incluir
, • da muni -::tu L'onsunuda a -pagar pelo 1'. G .• t;O!ll a dellllliJStrac.ão.
,\ !'1 .. fiJ. :\ ntuuicão para a~ praças do Exercito e os
:litJIJII11l' do. :m;l.iluto~ de ensiiW que t'izerem exercícios de
1tJ'O Ha linh:t de ur11a ;~onedade ;,erá levada pelas tul'lnas ds
! '''IIIÍt;tio

~~~i

nldore.'-i.
\r_ G:?. 0::; pedtdos de muniçlio, exceptuado o caso do
:nt. •~~-~ e p;q·agratpl!o uuico do art. 59, serão feitos trime::~trat

~nihmettidofl pelo inspector de tiro ao
da região ou da circumsoripção, por intermedio dr• chefe do Servico do Material Bellico. Os pedido3 da
dirrclnria gpral s:)rfío enviados clirectamente ao rlirector rto
tll"tll"

pf'la •• dedalle e

commLJ ndantr
nt~·~mr.:.

srr·vi(;~-l.

Ar! . 63. Nenhum pedido, excepto o do art. l'i8, poderá

~=l'r desnarhado favoravelmente, sem que tenham sido devolvidos os cunhelf:s, ·~slojos vazios e carregadores do penultimo
t ''rnrrimento.
ficando a ~ociedade responsavel pecunianamr:llr •pelas faltas.
Art. 64. A cada flOCiedade incorporada o Minigtedo da
I hwna forneeerá, a titulo de emprestimo, armamento e cor-·
ream(' regulamentares necessarios para exercícios de um pelotão rc'm effectivo de guerra, e, conforme o numero de eocio~
poderá tambem forneeer. para maior effectivo, armamcnt•;
f"ir;) de uso.
Para essa distribuição terão preferencla os tiros :w g11erra.
óe looalidadefl onde não haja guarnição mimar. No caso de
insufJiciencia do Deposito de Material Bellico da Regi!l.o. os
tiro.;; de guerra que funccionem nas localidades que forem sérlr<J cJ,. guarnições 'militarlls poderão se utiliJar de armamenlo
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dn:"; c•·•·pll.' ck LI'IJ[I<t, scgunfl,, •n·•l•"·us c in:>l.ruc•;ucs llu eulll·Jil<t!ldan!.t~ da reg·ião ou eircumser:p~ão .
.\rt. UG . .\s soeiedat.les r•)~lilclll'ãu immcdialauwnt.e o ar!nanu•ntu r• u em·r·;,_•anw reec!Jillos por cmpre::;timo, de«de que
!Ires Jwja de! eruri nado u•dü eonuuanuanl e lia região nu Ja
eircurnsedpcã<~, im!t·nHrizando á Fazenda Naeiuual óa- Vf'•;as
o·:d raviad:1:; .
.\ri. !\!i . . \s p•·•:a~ rh· annamenlo " corrc:~nw •:••dida-; :í,;
~0L'iP•:ad••o; a lilulo rh~ ••mprc~lirno. quando inuliliwdas 011 P~
lr':J!;<Hia~. :;c rã,) dcvolvitlas ao c~nnmwmlo {ia rc~ped i \'li rl'giã1•,
afi11t de ~et·t•m suiJ~tiluidas on concertada~.
Ar·l. n; .. \ :;niJsliluicão ou conccrlu sem vn:~via. iw.h~ntui~
w.1; iio s{, s• ~ l:u·ú q uanrlo, pdas in f' >t'IIHH.:õe" prestadas pc lo ; n~,wclr"· n·g i•mal, ouvido o in:'lrul'lor, ficar Jlienamcn!.e COIH··
p·o\·ado " ltlol i v o de fort,:a maior, de Hwli• t a exduir por emnpldo a r•·-;pom'abili•lade dos 4\IIC I inham 11 nraterial e111 u,:o~,
~ 1." Ca'" 1:••'" infol'ltlal,;iif'~ n;ío srja111 ::;al.i:<faeloria~. "
•·onrrnando da n·(:!'iiio prom"' rrú a rrspnuc;allilitladc da ,,,wif;d:rd•·. •·xiginti•J a illlil'tnnizacfio ePl'J·p:;llntllknle.
~ '!." ,\ r• tll:-'<1. da :'O<~ir>dadn •·m realizar <1 .itlli•!llllll<.:"·'i:J
tlPfPrnrirtar·;i. Jo~o a snspr.nsiio d:1 ilworp••nH:fío, iutft'lH~ndcni•;
J:wnll' d" [ll'Ot'l',:o.;o exigido jJt'lo C<'~o.
,\ri. lii:l. '1\lfLt a ~"eieclade dn tiro ineoi'PLII'ada, quawlo
•·1rt f<ÍI'Ill:t IJU •·xneieio, ,;. oiJrigadn a coruptu·er·pt· rrnil'c11'11lizada.
~ L" ,~<;~,,. 1111 i '"''HII' sPrú. ft· i lo de a~eünlu c• •rn o plano
d·~ unilornw J,al;i rl'gulanrentar· para a arma de• infantaria do
Fx!•r·•·itu; "" boHttet dt'H"I' J'anhtlllPitlo usarfío o~ aliradore~,
p:tra "'' di>'ling·l!irr•m da,; furea~ tle infantaria do Exrreilo
:11·1 ivo, alr'~llt "" dou:; l'uzi~ !'r·uzatlo.", 11 di:;eo co<rnaltado 1'11111 >h
t''"'''' 11:1r:iunül'": na gola da l.tlltiea il"arfio u m.rnwro da sneicdad•· t'lll uwlal durrrad", c l'IIJ volla da" JlHSoadriras lllll ,·ivo
Jn·:1111'11; quando reservi..;fas, u~arão tuais u disliu!:livo tli<Jlld<Piu
adoplar pdo J\lini.cü•rio da G1tetTa.
~ ;'," l•'t'll':t dl' i'<ll'llta l' do~ CXI'I'CÍ!'ÍI)S. 11 11"" do UIIÍflll'lllO
,·~ ftu:nll :d ivn pn r a "" atirador•··"· 11fío podendo ellc-', !JIIl'(·m,
usar·, nenr o sabr!'. lH'tll o r~inl.rtr5o.
§ :3: .\s despczas eom r·:-;~r~ unilurttll; currcr·ãu [J"I' eonla
fi"' aliradorc,.:.
§ Í.'' Q:,; >'llt;ÍU,.; J'l'Sl'l'\'ÍS[a.s, habilifad11s para cafJns OU Sat'P'Illns, tuas que ainda niio h•nlmrn sido promuviclo,; a esses
l'"~lo~ na r•:st·n·a da l" Linlia 1111 J•;xt!t'Cito de :!' l,inha, Itão
n.,ariio as divi~a~. 111a" podnm dt·:<empt•uliar n•J~ Pxereici•Js n
!'lll'lll:tLIII':t"' as r·estwdi \a;.; I'H IH:<":õt•s. IH'IIt t:Ulllll usar· l'Spatla,
q11:•nrlt• llws raiball1 June•;õe,: de nf'l'i<'ial.
.\1'1. li!t. Os aliratlorps a ([llt'llt a '<Jeicdadl) penuille n
11·11 "" 1':11 rlaiiH'tiLo ~•·t·f\11 pn\viamcrtk cxarnin:ulo~ peln iu:-;lnt1'1'"" '"''llt·c ;;cus rnrtlwdnli'HlO>'. qrwnlu ;í. t'lllldw:la do mililar,
'"''f;llllrl" " r·o•glll:tlll<'lllo d•) r•ntl in•·rJI;ias. t·, •·as11
lrabililad""·
l<~llt:ll'i'llt, JH'i·;~nlt• " 1'11ll>'l'llru ddilltral.i\"O, o CIJJlljli'IIJIII~~o sul••rt 1111' dr• "'' t'1111d11z i 1'1'111, 11a I' lia I' <'111 ''111: i:•dadr•. d1• itl'l'l'll'rill
''''"' ' " n'glll:nnt•nf,~ dn E:-:•:ITit.n. ,. 1'11111 ''"" lH'PCI'i.fo,.; ri•; ltonra
,. 1'1111lfl11"llll':t a lfllt' ":i" o)Jrig:llllt~ lt>rl••" 11< Jllilit:u·l'".
~ I.'' :\ illl'l'<ll'l:i'íu "'"'"~~· t'llltilil'"llli-.;.;" d••l••rrtrirrar·:i.
pur·
Pnlr·r11 d" ''''ll"l'llw d•·lihcraLivu. a p!'llltilti•":.fío an socio d" u::n

tfq llllÍl'tJI'IIIL', l~

IIJI.''Illll

a :-<U<t

I.'Xflltf,;fí•t rlét, :-lli'Ít.'if<llft;, ;;j ;r

f;tlf.a
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nrnrrPiar o rlcscrrdil o para a instituição ou infringir qtmlprrcriLn do disciplina r honra militares.
§ 2. • Os inspectorc~. e in!>tructores militares e tod~s os
riPmni;:; militares velnrão pelo cstricto cumprimento das dispof<ieiíPs drs!e artigo, communlcnndo á autoridade militar comrwf PH(r, por via li Íl'l'UJ'rhia, qualquer inobscrvancia dos flfHl~
Jll'I'PPitos.
Art. 70. Dn~ deciweg do conselho deliberativo poderá n
~~neio appetlar par·a n cnmmnnrlnnfe dR Região, que julfrará em
11!1 inm insf::mria.
fJIIf't'

CA PTTULO XIV
TI,\ DF:RI~r.onPnn \r..i.n D.\R AOf:TEDADER JlE TIRO

A ri. 'i 1 . A sn!' irda!le incorporaria, qtu•,

m<:
por

GUERRA

qualqurr

11l•lrln. si' afa.~LP rias disposicõrs dPsft" rrgul:tmPnto, srrá. susTI~'fl';a rins ."tws rrgalias, ]101' ordem rio commamlanfo dn Regi:in rm da C.irrmnscrip1;ãfl, a!11. r]lll' sr.jam cumprida::; as dispo~id·,,.c; rPg;nl:mwnfarr." •le r]llr a socirfladc ~c tfmha afastado.
O IH'nzn !11' .sw1pcn~fio 5-·rr:í. no maximo, rle um anno, findo
o qnal, si a soriPIIadP não tiYPr cnmprirln aR riP!Prminacões
rf,' l'nmmanrlo ria rpg;i1to on da rirr.umscripção, para. se conf• .rma1· rom (I SI•• rr~nlamrnlo. será pedida, por rssa •autoridadr, no 1\linblf'rio f.la f':ttPrrn. a c!Psincorpornçfio ria dita soriPdn•lP.
§ t.• O pedido do rlrs.incorporação de uma Rociedade,
fpif o pelo cmnmando ria região ou da circumscripção ao Ministro ria Guerra, será seguido immeditamente de Ol'dem do
i "·'JWd o r· regional dP T. n .. no sentido do instructor da Sorir•rlncle arrrcndar i ofio o armamento, muni cão c correame
pcwl rnrrmt rs no F.sfnrlo f\ ryne sr achava, por cmprcstimo, 'a
~··eiP!Iadf'.

O matrrinl acima. depois Ôf' arrecadado, é remct.tido ao
}'p,·yi,:n dr l\f~ferial nrllirn re~innnl, que o mandará recolher
ao tfrpoRilo.
"'\J•t. 72. A sorierladr que infringir qualquer obrigàcão
df' orrlrm disciplinar impos.ta por este regulamento será igualmrniP ::;uspcm;a rle sua~ rngalias pelo commandante da região ou cirenm~cripc:.ão. que arbitrará um prazo dentro do
qual rlrwr:í. srr rmnprirln a rlisposição on disposições inobserYnrlac;.
-,.,,;~
1." Si, an finrlar aqllf~lln prazo. n: ordrm dà região· não
ftJJ• rumprirla. o rommandnnln fla reg-ião oui dtt c'ircumRJrPinr;ão pPrlir:í. ao Minisl.ro da nnrrra n desincorporação da
snrir!I:Hif'. snp:u imln-~f' f'~Rr> pNlido rla nrrrradac;:ão do nrmanwn1n. umnieão n rnrrrnmP. 1.urlo ronfórmn rlrtcrmina o § 1"
rln a l'Lig-n antcrim•.
~ :?." Ri a infrncr:.fio fM rle r.arncter frchnico e não disciJllinnr. o inspPrlm· rrr,rional communicnrlí n facto no rlircct.or
g·pr·al do T. <1 •• por infPrmNlio do commandnnf.l' da regi fio
rn~ r~a rircmnsrri]1çiío. afim rlr> que este proYirlrmciP, juntõ ao
nlfnJRfro a Gurrrn, sohre a tlrsincorpm·arão da sociedade.
~ :1." Em qun lquPJ' dos casos, cabe· no
minis! ro dn
r: ""'Ta di' I~'I'minm· a •.lesincorporac:ão rlns sociedades de Tiro

*
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de Guerra, podendo mesmo partir dessa reparlicão a lDICialiva de desincorporar uma sociedade que se . tenha afastado
dos nobres e patrioticos fins a que se destina, quer sob o
ponto de vista disciplinar, quer sob o de instruccão.
CAPITULO XV
DA INSTRUCÇÃO :MILITAR NOS INSTITUTOS DF. ENSINO E
ASSOCIAÇÕES EM GERAL

Art. 73. E' ohrigatoria a instrucção militar, >Jeguindoin feiramentc, o que este rcgulament.o estabeleeP, corn relação aos tiros de guerra, para os alumnm; maiorPi' de 16
ann0fl que cursarem as escolas supel'iores e estahelecimenlos
de iusf.rucção secundaria, mantidos pela União, pelos Estados ou municípios, inclusive o J lisfrieto FPcleral, bem como
e~tah,.lecinwntos particularer; q!J" e~tinTPrn 110 •:T'''P ria oqni-para,:iio, tudo de accõrdo com '-' ari . 'IH da Ir~i H. 1 ~tfiO, d•.'
·i d1• janeiro de 1908.
§ t." O Ministerio da Guerra entender-se-hn ,·om o da
.lustica no que deste directameulc de]H~nder para a fiel •·xe-cuç!ío do disposto acima.
§ 2." As associações particulares de ensino, educaç::lO, ou
de outra qualquer natureza, poderfío ministrar a inslrucção
militai· aos seus sor.ios maiores de Ifi annos, co!llo os T. G.,
pedindo, para isso, instruclorm> e os elementos necessarios,
por intermedio do inspeclor regional, ao commandante da
região ou da circumsm·ipção, que os concederá, 30 seu eriterio.
§ 3. o Todas estas escolas de inslrucção militar, dr que
trata o presente artigo, receberão numero de ordem, como
sociedades de tiro de guerra, dcede que o numero dn insfruendos, de, pelo menos, 16 annos de irlarle, attin.ia ao limite mínimo fixado para aquellas sociedades (art. 26).
Se tiverem menos instrucnrlos naquellt1 ~; •:•nHlil:.lír·~ rir•
idade deverão congregar-se di' ersas eseolaB, de morlo '' aLtingirem, pelo menos, 50, com um in~t.ruct or nommum, podendo funccionar rcunirlas ou não; lralanflo-.'f.\ porém. d•~
instituto onde essa 1nstrucc1ío ~;eja obrir;aforia, .':crn rlcsir;tJ::ldo um tiro de guerra onde clevn recebel-a.
Art. 74. O director de cada estabelecimento rl~ inslruccão civil, onde se.ia obrig<lt0ri<l a i 11sfrucçfio milifnl'. requisitará do commandanle da rcgiií.n ou nircum~e,..i]Jf'r.o, por intermedio do inspector regional, a de~ip;nar;fio de mn instructor e demais elemento~ necc~,s~rin:'1, dnelarando, ao rnP~mo
tempo, o numero de alumnos ma i ore:.: de 1G ar! nos.
Art. 75. O armamento pnra essa i nstnw,:iin mil i!ai· ~-<er/t
forneeirlo, por emprestimo. cto Psfahrke,imento rk ensino B a"'sociaçõcs ficancto por ellr r~'P.ponsavei~ n~ ''f'f'n0e: iv~~~ rlireel.nr·ias, ~oh a fiscalizaçfío do insi!'UC'ftw. r'OJno nn~: ~nrirrhrle·-~
dP tiro.
·
Art. 76. O anno de instrueção nnR rsfahr1Pr.imrn!.m1 dP
rnsino coineidirá com n pcriodn lecf ivn e os exn !Tl~'S de t•escrvista~ fr>rfío lngar após" enrcr,·r-mrnfo do n•fr·,·idn llPI'iorlo. rlP.
acc(lrdo com tÍm plano e.~prt·iaiJllP!ll,· "'co:aniz:!'l" nara •"·'''P:;
imfilutos.
Nas assoeiações c outros q'laesqw•r fl~IP 1 wlr·r·intP'tfos oue
11ão SP,iam rlc rmsino. a durar;iín dns ('m·so~ ·~ (p:ll'"l" rfp matr.i:«~.
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cuia e exames serão as mesmas estabelecidas para !ls sociedades de tiro de guerra.
Arl. 77. O alumno de escola superior ou protissional
que já possuir caderneta de reservita sómente ficará obrigado a fazer um exercício mensal de t.iro, que será attestado
pe~o instructor na respectiva caderneta.
Art. 78. Com relação aos estabelecimentos de ensino e
associacões onde se ministre instruccão militar, os inspectores
regionaes e os instructores terão obrigações analogas ás que
tccm junto ás sociedades de tiro.
CAPITULO XVI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art.. 79. Sempre que julgar conveniente, o director ger.al ·
do Tiro de Guerra flOrler·:i inspeccionar os . servicos sob sna
jm·isdiccão, em qualquer ponto do territorio nacional. ·
Art. 80. O dit'Pctor geral mandará organizar na sua tepartição, além das instrucções para os serviços internos desta,
aquP!las por onde se deverão reger as sociedades de tiro nn
que concerne á technica e disciplina militares.
Art. 81. Com excepção do director geral, nenhum . empref(ado poderá rer,cbcr, na sala onde trabalha, as pessoas que
n procurarem.
Art. 82. E' expressamente prohibido entregar a'·lM~, officios ou outros Qlt3csquer papeis ás partes ou intercssarios,
ainda que se trate rlr, funcciunarios publicos deste ou de ou-.
! r o minist.erio.
Art. 83. Nenhum funccionario da tlirectoria poderá entender-se com o Estarlo 1\f::Jior rlo Exercito nem com o ministro da Guerra sobre ob.iecto de serviço da mesma; essa facnldarle pertence exclusivamente ao chefe, que empreg-ará torlo1': os esforços pnra que. na sua rnparficão. sejam rigorosa ..
mente re~pet.adns ns preceitos de hierarchia e subordinacão.
ArL 8·~. nrnlmm civil poderá ser nomeado para a dire-.
ctoria f'em quf' tr,nba a carierneta de reservista do Exercito,
re::neifadnf'l as nomendíes .lâ feitas.
.
. ,.
.. . ;
· Art. 8!). A c.nnsfruecão das linhas de tiro nas 'Jcalidadt>s
em que rxi~fam sor.ird:Hles de tiro incorporada!~ u:~rá frita.
pnr conh> rln 1\finisf.crio da Gnerra, sol:! as seg-uinfm~ cnndir:ões:
a) dondio nn minisferio, qne n!lo o porierá alien"'~· ott da:rmfl·n r:lesHnr>. rie f!"rrenoF: ne~rRsariofl :i linha lle f.iro, Rlla!l
flr.nrnrfrnr.in~ n RP~lr:ln~a. flr>vendo nR trrrenos f'Ar cerc11rios
nu m11radoR pelo r:lonflor on pPla sr.cieda.de;
T1) rompromisRo rla Rnrirrlarfr !Te ::~::;sumir a rrsnonsahiliflrrrlP ria r.onRrrvar!'ío rln linha e snas dPnrnriP.ncinR;
c) n!'io f''l"if'tir nf' lnr.:~lirJ:~rlP. nnf.ra linha i!P. tiro que poR~m
~"r ufiliznria rom vnnf.n~em para a inRtrnrçiio;
ri) prPff'rPnrh narn. n romfMlcc!lo nM localidades inriir·rHb" nPln F.c:fn<ln 1\fainr rlo "Exercito ou pP.!o RPrvico de 11:::;f,~dn 'Mninr rla RPt!'i!'ín.
Ar f.. RIL O rnmrnnnri:!nfP rln rP.gi!lo 011 rln ri"I'I1Tl1Mrlnc1io
p••r si ou por i!rlf'gn~!io ae rhefe do Serviço de Ec:f.ndo Maior:

2-tB

,\f:TO~
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I!PvP.r(t inr;pcccionar e fbealizar n instnwção militar pr(IVi'lL1
III'SII\ I'P~Illamenlo P preslar Lodo o auxilio ao ~nu desenvnl-

vinwnlo.

Paragr3(lho nnico. Em rada guarniçiio mililaJ· incumbe
nn commandanl r> mais grarlua110 rsf\a fisealização, cumprinllolhc tnntmunicat· ao iu-;pf'rlnt' tlt' Iii·o on ao rnmm:uulanlf\ da
rpg·ifio 011 ela ri n·Hnt•:n·ipl'i'Íf•, f'IITÜnT'IIIC o ras<J, a.-; irn•gular·idadt·.~ lJll'' ob.-·pn·al'.
1-'l'i"liam/,.., .~I'IP.Itl

llin dl' .lallril'n, "O dl' nlu-il d;• UI.'?'!. b;•inu tio? ('trt·i'fl/lw.

Vencimentos menaaea a que t&m 4!.reito, a.e accôra.o oom a lei n. 1:.555,
4G 10 de asoato a.e 1922, OI funce\onar\oe civis da Direetor\a Geral
ao 'l'lro do Guerra.
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Logar e data
Formato : o da folha de papel almasso aberta.
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Assignatura : do presidente da sociedade.
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DECRETO N. 16. 014 -

DI 23 DB ABRIL DE 1923

Abre ao Mini.~terio da Justiça e Negocio• Interiore1 o credito
especial de 400:000$, para pagamento das despeza& decorrentes da representação do Departamento Nacional de
Saude Publica P. Instituto Oswaldo Cruz nas solemnidades
do Centenario de Pasteur, em França, e na E:epos~ção de·
Hyu'iene, que te~·â l(l(IOI' por aquella occasião.
O Presidente da Republica do!'! Estados Unidos do Brasil,
usnnrlo da autoriza cão concedida pelo n. XIV do art. 3• da lei
n. Lô32, de 6 de ,janeiro de 1923, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do nrf.. 93 do regulamento approvado
pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve
ahrir ao Ministerio rla Justiça e Negocios Interiores o credito
nspecial de 100 :000~. para pagamento das despezas decorrentes
tb reprcscnt.açfio rio Departamento Nacional de Saude Publica
e lnr;f i tu to ()gwalrlo f:rU7. nas solemnidades do Cenfenario de
Pastenr, nm França, e na ·Exposiclio de Hygiene, que terá logar
flor aquella occasião.
Rio de .Janeiro, 23 de abril de 1923, 102• da Independnncia e 3n• da Rcpublica.
ARTHUR DA 8JJ,VA BERNAROB8,

JoiJ.o Luiz Alve1.

DECDE'TO N. 16.015-- DE 23

Prm·,..,ga n

!'~lado

de

.~itio

DR ABRIL DE

1923

até 31 di" de:embro do corrente amw

Prcsidcnfr da Hepublica dos Estados Unidos do Brasn:
qun a aeção tolerante do Governo só tem
Bei·vit:lo para que alg-uns elementos subversivos continuem a
amrarar a paz pnhliea, em tentativas de perf.urbaclio da ordem;
f.:onsidrrando fi1Tr rle:;se!' factos tem o Governo seguro co•illPcímrnf o () proYas irrccw:mveis;
Considf'ranrlo oue. par-a impedir que taes tentativas se
manifestem rm fact0s e actoR. é dever do Governo prevenir a
ar>r,iín snhvrl'~ivn. l'roredimento mais humano e menos prejudicial do qui' o de rrprimil-a, para o que está, aJiás, ápparellmdo:
f:onHirlPI'ando que, para ser efficaz essa prevencão, é indil=<prm:wcl o f'mnrrgo elo estado de sitio por rnaior prato do
mw o .iá d()crrfado. pm·qnanto demnrarlas e varias são a11· me!lidas a arloplar. rle modo a evitar que continuem os planos
inrpalriof ieo:; rla rlrgortlcrn, eom grave e imminente perigo para
:1 Pnh·ia:
ConAir!Pmmln q1w a nrovidencia do estado de sitio tem
111'\" G{, rnrnl'l m· rrpr()ssivo, como principalmente preventivo,
d" a•·~~t'\rdn com o f'spirifo e a letra da Constituição:
f:nn!'1irl()rnnrlo qnr. o facto da proxima reunião do Conr.rr~9n Na~i!'nnl n1in impede a. decretação da medida, para vir:ora!' ain,la nu fl"'l'inrlo das sessões legislativas, comú jâ póJ;'
O

Con~irlrranrlu
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wzrs assim se entendeu r praticou, com irrccusavel assento
m·t. :n. n. 21, da Conflt.ituir,ão Federal, quo dá ao Poder
Lngi-1lal ivo attrihniçüo para suspender o cAtado de sitio decretado r•nlo P(l{h~r .J<~x•~cnf ivn, o qne implica necessariamente para
"si n a facnld:uJ,~ de riN~r·PI al-n pm· I r>mpn qne abmn.ia o pl'rimlo
da~ sf's~õ,~s legisla f iva~;
ConsiriPI'audo quP, cnni;l.i lurional e nceessar ia a medida,
f:Pria gr·avP Pl'J'O do <:ovt~rno, senhor dos planos subvPrsivos,
Jtf'l'lltill.ir qun s1~ pu~!'am Pstrs nxt.rwinrizar-se no periotlo inil'ial
!la nl'ganiza~;iío dac: Camarn!'l, antes que eRI as possam m·mal-n
•·nn1 oH mPim; tiPI'Pilsivnc: da ordem política o maf.erial;
Considrmndo, pot· oufl·o lado, que subsiste a inf.ervenc:.ã.o
t'Xf'l"cida 110 Eslndo do Jlio de .Janeiro, alf) que o Congresso Nac iunal deliilrwe a t'f'~pcilo c, portanto, pc•·manecc a ncc11ssidad.e
do f'stado rlc sitio naqnf'lla rc~iãn e no Dislricto Fcrloral, JWia
110

r·"n f i!.(n itlarlr~ rln I f'l"l'i I o rio c na f 11ral l'f'f1Cl'CII>'.~ão dos Jael os;
f:nn~idPrandn, ainda, quP mula impprln que, a quahtUPI'

l•·mpo, r·r·~sarlas a~ r•nusnR !Jl!P o dcl.r'l'mirr:un, o Porlr•J' LP~isla1 Í\'11, r~xpnnlancn!llf'JJ[(' (lll JlOl' !-:olir~ilat:ão do l'ndPI' K\f'CUI Í\"11,
II~IH'JH!a o esladn dP !'li tio por esl<' dcr.J'Piado:
ll•·.~nl\·p, nsarulo rb. allrilluil'iio qnP !111• t•.rml'r•I'P n nl"l. ·H~.

11. 1:,, ria

Cun;:,tiluir~ilo:

:\ t·l igo unir~ o. Fim pt·or·ogado ai (o :a de dt>Zf'mhro do l'ill'J r•nl e anno o c~ lado rlc si li o rll'f'I'Pt a do pnra n I mTilnrin do
ni~lriel.o FPIIPI'al e rio Estado do H i o ti v ,lflllf)Íl"l.l, pp,Jo rif'Crnfo
11. 15.!11~, rlf' t df' .imH·irn dc~lf' anno.
llin !In .Jancil'o, .?:J rle abril dt• 1!)2~,
tlr•Jtria e :35" da Itr[luhlica.
Art'l'JitJH

to?" da Indf']Wn.

rn f'ILY.\ BEHNAnnr:fl.:

.I oc1o Luiz ,1lres.

Fmndsco Sti.
F'crnmzdo Setwiizbrinn de f'al'1'ollw.
l?nphael A. Sampaio Vitlnl.

Fcli;r 11l1ws l'acbeco.
Ale:ro.nd1•ilw Pnl'ia de illencm·.

Jn~,:

Niauel Calmou du. Pin r Almeida.

TYF.f!ItF.TO '1. Hi.OI5 '\ ---

TlP

23

flP

.\nntT;

DE

1!1.":1

,111 tol'i::a

11 JlinistNJ dl' Rslarln dos !Yeam·ins !In Pa:.1mrla a li.qu.iliw' ~~ ronsolidlli', J.llil' partes, a cli1Jidl! {luf'fnanfl' do
1'/lf'sow·o Nllcional 1'01/l. o JJanro do Brasil I' '1''>!/llfoml'lllfl•'
o {twulrimle rm is.çn;·o t/o Ulf'Slllo llanro

O Prco;idcnt" tia Itepnhlira rim~ l<:R!.ndo:-: Unido.'! do Bm~i I.
usando ria au!fwizar;fio com; Iante do iler'I'Pfo lf'~islat.iYn nu~
III•'J'n !j. fi:l!í '\, dr.• H r!f' jauPir·o rln r.orr('Hff' armo, dl'l'-l'r•la:
_.\r[. L" Fica n ministro rif' F.stado do!'l Sf'gurios da Fn.ZPnda autorizado a t•onlr:wlat· eom " H:mro do B!'asil a liflll ida~· fio r ronoo\ idnt:fio, por pat"teo, d!\ divida do Thcs•mr·o
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J\<Jei•Hml ao llll'~llJU lnuwu, e a regulamentação de sua faGJIIúad•J emis~ora, 110~ fo.WIIIOS do decreto legislativo n. 4.635 A
citado; ee:<satHlu vam u Thesouro o direito de cmittir pavelmueda pelo IH'UW de dez aunu::~, a coulat· lia data eut quu
l'JJ(J'Ut' em vigor o coutracto .
.\ri. :!." ~e1·ãu ~~:;talwlccitla,.; no conlt·acto Lotlas as conol io:ues .i ul;;alla ~ nm:e~,.;a rias ou convenientes r(J, fiscalizat~ão
clus aelus tio hatH'II ,. ;\ ddc:>a dos direitos c inlct·c~sc~ do
Tluo:-uut·u :'iar:iunal.
11 iu de .J ali(~ i l'll.
t.kll~ia

::;;

de ahl'i I de l!J:!3, 1 0:.!" da lnt..lepcu-

c ~l:J" da 1\cpu!Jliea.
,\1\Tli.Uil

U.\

SILVA

lJEHNAHDtJS,

Ruphacl A. Sampaio Vidal.

JJ]!;;;HE10 :'i

IG.Oit)- IJE :c'5 DE .\llllLL IJJ; Hl:!a (')'

.I Jl/11'1101. ns 11/'Cillllf:llfOs tlrts 1lespr::us u t'[{ectual' r~om o uppurcllHIIIICHlu das c,~li'Mlo.~ de {cl'l'u que constituem a
n,:fl,~ dr~ Via~iío Sul-Jlincira,
na ünpm·tancüt total de
fti.li72:JWWOO

o

Jlt·e~id•~n(P

d:t lletmhliea dos :Estados Unidos

uo

Bmsil,

u li \'lldCJHlo ao que Rolieilou o Estado {I c 1\linas Gcracs, al'-

l'emlalario da. lli'dc de Viação Sul-1\lineira, e de aecOrdo com

as iufurmn1;Õr'R prrstailas pela Inspectoria Fcdeml das Eslratlas, tlect·ela:
Ari. 1 . " Ficam appruvarlos, na eonformidaue dos doCIIlltenlos t!IIe com t•'<ll· baixam, rnbl'icados pelo dirPctor ge,.:11 de Expedienl1>, da KPl'J't't<ll'ia de :F:stado dos Ncgocios da
\' i<t~~ii.o e Oht·as J'ulJlicas, os oq:amcutos, na imtJOt'la.ncia tola!
d•~ 1ü. 672: 5·W8, das desp1'7.as a cft'ect.uar com o apparclha'''''lllo das 1•sl.rauas cl<! fct'ro que conslitucm a Hêdc de Via,·iio f;ul-l\lincira. JH'CYislo na ... lausula JII do r,ontracto autoi·iza;lo pdo rle\:l'C'lo n. l[). Hlti, de 22 de marr:o de l!l22, comlll'ehcntlcndo:
a) su1Jsfilni1:ão de 8l0 kilometros de trilhos pot• out1·os
di' ~ IJ\gs,SOO e 3:!Kgs,2.i0 put· metro cOtTtmle, rcspectn·aIoH'lli•'. na J n·opot·,_;ão !In i 5ti ldlornl'(t·o.~ dos primeiros e iH.
Lilt~mclro,.; do,.; :-1·:~nndo'. r f'l•l "'" ('tllllJWLmlles parafusos o tala.-; d·~ .JU!H~\:ã·~. ,, 1nai" fríl r·r-uzamcnlos completos var·a trilhos
•lo JIL'illlt'iro fypo l~ oi lo do ~•·;mndo- ü.Hill :::ií0$000;
li) aHilllia(:ãll das ol'l'ieiuas c deposito~. (I a~senl.amcnLo
de 1101 as madlinas tlpcratl'i:l:cs !):J:J :000~000;
c) aetJI!isit:ãu de St.llli'P!ialenf('s:
f• para t'al'l'us c vng'li•~.s 69!) :OHIJ$000;
jlal':t lti\'UIIIULints --- :'!JI. :()(}1}~000;
,; J <H'IJtiÍ,.,i~_;fío t.ll" nml c•·ial rodante ~~ r! e li'Uct,:ão:
I" :;~ eat'l'os de passa~eiros, lias duas classes, 10 ~~anos
d•· l.1as;1g-en:-;. I to vagÜ<''l para cargas c anima os, c Hl vrandF•::J - :L'i7ri :OOOSOOU;
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:.;•, 23 locomotivas de differentes .typos - 4. UO :oOOtOOO.
'Art. 2.• O Estado de Minas Geraes, na qualidade de arrendatario da Rêde de Viação Sul-Mineira, fica obrigado:
~ •, a apresentar ao Governo Federal, logo que tenha sido
executado o programma mencionado no art. t•, os projecto~
e orçamentos das obras neeessarias, quer para melboramentn
das condições teehnicas das linhas, quer para il'eforco da::
pontes cujas condições de resistencia não forem compativei~
com os pesos das novas locomotivas, e bem assim para ampliacllo e reforma das estações que não forem julgadas sufficientes para o serviço do trafego, mareando o Governo Federal prazos razoaveis para a realização desees melhoramentos, cujas despezas correrão por conta do Estado de Mina8
Geraes e serão levadas ã conta de capital, de accOrão com f\
disposto na alínea b do n. I, da clausula VII, do cont1·ac!
autorizado pelo decreto n. i5.4·06, de 22 de marco de 192!
2•, a fazer seleccão rigorosa dos trilhos retiràdos, afir
de separar os que estiverem em condições de ainda poderem
ser utilizados, os quaes deverão ser empregados em substituição dos trilhos que se achem em mão estado na linha dP.
Baependy a Passa-Tres, para o que serã mareado prazo razoavel.
Paragrapho unico. Todos os outros trilhos retirados eerã(
vendidos, conforme determinar o Governo Federal, e o ~·r
~peot.ivo producto sArá recolhido, mediante guia, ao Theso•:'·,
Nacional.
Art. 3. • As despezas que forem. realizada!'! corn a execuclo dó programma mencionado no art. t•. correrão po1·
conta do Estado de 1\finas Geraes e serlio classificadas na
conta de capital, na fórrna do disposto na atinea a da clautrula
VII do confracto autorizado pelo decreto n. f5. 406, de 22 d~
marco de f 922.
Paragrapho unlcb. A import.ancia com as aequt!'ltcrJes autorb:adas no art. t•, que exueder ã cifra de t5.Jl88:000S corre!'lpondente á despeza prevista na clausula m do citarfn
contracfo - bem como as despezas com a compra e prepnr.1'
dos dormentes e com ns trabalhos de !'lnbstituiçlio dos trilhr,.
correrão tamhcm por contn do m•~smo Estado e serllo le\~,1a~
igualmente 1\ conta de capital, de accôrdo com a alínea b dn
r,Jausnla VII do dito contracto.
Art. 4 . • Os prazos para a realizacllo dos melhoramento~
de que trata o presente decreto serão regulados pela clausula IV do mencionado contracto.
lUo de .Taneiro, 25 de abril de 1923, f02• da Independencia e 3fí' da Rep,Jhlica.
ARTHUR DA SILVA BBRNARDF.!.

Francisco Sti.

.AC'rOS DO .PODER EXECUTIVO.

DEGHETO N Hi,OI7 -

DF:

.:.!5

DE ABRir. DE

1923

Autori:a The Amasou Telegraph Companv, Limited a redu~ir ali ttUM para o scrvtço preterido de tclegrammas

particulares inttwim·es em seus cabo"

O PrrRidcnl e da Rcpublica \los Estados Unidos do .J:trasil,
attendendo ao que requereu Thc Amaz.on Telegraph Company,
Limited, e tendo .em vista as informações prestadas vela Rcparf.ição Geral dos Telegrnphns. decreta:
.
Artigo uníco. Fica autorizada. Tbe Amazon 'I1e1egraph
Company, Limit,ed a reduzir, a titulo definitivo, as taxas fixadas no decreto n. J 2. 221, de 27 de setembro de 1916, pàra o
serviço preterido de telegrammas particulares interiores em
seus cabos, adaptando a taxa de seiscentos (600) réis por palavra para o serviço trocado oom as estações situadas além de
Santail"ém n.n dt~ trescntns (300) rris oom as situadas entre
Belém e Santarém.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1923, 102• da ludeoendencia
e 35• da Hepublcin.
AR'l'Hl'R DA SII,VA BBRNARDBB.

Francüco Sd.

----------Dl~CRETO

N. 16.018 -

Dlt 2r1 DE ABRir., DE

1923

Prnru(fa uovament.: o.~ JJ' a:us (i:rudu.1 partl c.uncluo~ão da~ obra.•
rle r:oustrucção do novo edifício para a eltaçiJo da Estrada
(f,~ Fr>rro do Paraná em Antonina e das obra" comvlementm·r.s dr'l rruc co.rP.ce f1 me.~ma estação

O Presidente da Rcpul>líea do~ Estados Unidos do .Brasil,
aUendend 0 ao que :-cquercu a Companhia Estrada de Ferro
f'. Paulo-Rio Grande. arrendnlaria da Estrada de Ferro d:,
Paraná, e tendo em vista as informar;ões prestadas oela Inspectoria Fedüral das Estradas. derreta:
.
Artigo unieo. Ficam pro:·ogadn~ até 31 de maio do corrente anno os prazos fixados nos dPcr·etos ns. 14.834, de 27 de
maio de 1921, c 15.13L de 23 de novembro do mesmo anno, e
prorogados suecessivamente pelos decretos ns. 15.373, de 22
de fevereiro. 15.490, de 2U de maio. e 15.858, de 25 de novembro de 1922, para conclusão das obras de construcelo do
novo edtrieio pa:ra a estação da Estrada de Ferro do Paraná
em Antonina e das obras complementareR de qu- eareoe a
mesma estação.
.
Rio de Janeiro. 25 rta ahril rfp 1923. t 02" da Independenoia
e J5o da Republir.a.
·
AR'!' H li R DA StL VA BEitNAROB8.

,"',·ancilco Sd.

2J6
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C'ltn'l''lt.: 1W indusll'ial lJculo Bel'ilfo úe Olivci1'11. ti!IIIJ1'ÍZ11Çtlfl
pm·n o r:onsiJ•u.cÇúo, 1tsn c onso lias olll'as tlt~ mclhol·a-

mottu tlo porto dt: llluJus, no Estado da Bahia,

~~

11J1pt·ova

o m·ça11tr'11lo rios obras. H c.rccnlar, ntt. im.po1'ln.ncin. da
lfll.ttl/·o
mil ,. st>isc':ll/us t'flllfr)s ,. dll~''lllu.~ mil rt.'is

(4.600:200!ji()()()).

o l'rrsidf•llll~ da ltepublica dos J•:t'tatlos llllltin:s tln n.·a.sil,
aU.cndcndo ao q11e requereu o industl'ial BcnL" Hel'illo de Oli,.~ira. o u~ando tla autorizaçãr1 ronl ida. 110 11. XXXTX uo arli~" !17 ria kí 11. '• .li:_!·!, rli: li 1],. .ianeil'n dn r~>n•:ll{!l anuo
C•lll'<ideJ·anrlo q1w a ~::-;:pol·lar:ão t!c eac<Í•• r tk 0111.1•1." Jldlthll'fos da !'Xf.l~nsa zona do JI:st.ado ua Bahia ll'ibut.aria t]l)
Jlll1'1o dn fll11;o~ f•xige a Pxr~eu,:fi.o "'' llll'llii•L'allH.'Id,"'; n:t ha!'l'a
daqtll'lfP porto 11 u apvan~lha111rn!o de~l", não ~~-~ para a~sP
,.:•u·aJ' n actual movinwuto rle HxporLac,;iio, ,iá consir\eravcf,
ronw vara permil.l.iJ• n seu clcsenvolvimento;
Considerando que é rCC(}n'hrcirla, dc~!le 11111 i lo, a lleCP~
~ídadn da execução di'S~Ps melhoranwntos, que leem :sido reelaTnados instanl.clllente rn1 eonscqucncia das TH'CI'arias condídlei' da barra d'l rio Gachocirn, qnc lfll'll~l .rliffi,·il o nc.<~.f's
.<n :w porto fie Jlhros de cmbarcar;õcs de cal:nlo supcriol' a
l m.;,o nas IJah:a-marés;
Cr'Ilsidcrando que, reconhrcirla r~ssa Hrc,~ssHJatl••, o Go\·erno Federal mandou vroccder a r:~lurlofl na:r]twllr~ pod(' c
:•pJH'0\'0H por llccretl) n. 15.71G, dc r; rlP outubro rlc 1!l22,
o pl'OjrclO das obras a f'XI'CIJtn 1'. nq.,an izado jlJ•i a f WJH~d III ia l•'cderal de Pnl'fos, Ilios c Canacs;
Gonsi·dPrando que o inrlnsfrial Br'nln Brrillo li•~ 1Hivcira
;.p1'l'SPnf.ou JH'o\·a~ de sua irlonnidad:~ moral n J'inanr·•.•iJ:a, lHtYcndu cxccul.ado diversas obraR Jllllllicipaes c kva1ln a l'alHI
,·arios cmprchendimcnl.os, por iniciativa /'1'1lpl'ía n {L s1Ia
I'H~la, em prM rlo TH'OP,TeRso do município 1 c Jll11'os;
Considerando ainda que ao mesmo indnsLrial Pstãn afora<los o~ terrenos de marinl1a qne "crãn alJI'ang-irlnR pela.<;
ohrn!' project.adas, nos quaes ellc t'nn':itruh:, á :'lUa n1sta, hemfPi!orias intrrcRsantes ao porto. eomo cães, armaz•·m c linha '
f()rrea, qnc lambem serão ahrangiil~>s ]:elas obras rlc mclho- ·
1 an;rnto; c
Crmf.itleramlo qne e~sc iwlnslrial Y~'Ill I~IIIIH'f'g"an•ln n~
fpt·r,~o~, rll'sdc 1!l0ll, 1~0111 () ohjcctivu
t!nt.at' o porto tle llht':rm
rom o apvarelhanwnto qun o ~"'U mnYinwnln f'XÍí!:f'. qum•
PXCl'Uhmdr, nwlhnratlll'lli.of', quer pkiter~wlu a I'IJIIC'e:,~iíu par:L

ue

,.,,,,,,ra~ão

daqnl'llf' p11rln:

lJc,:rr!a:
Ar!.. J.o Fira rnJwc•lída :.111 ind,J:;Irial I;!'Jdo l:•.'l'ill" <!"
()flyrira aul.orizar:iío p;u·a a l'llll'il'lll~•.:fío. JJ"" r• g11<<t 1la' obras
rle lllnllH)l':Jilll'llln do (llli'IO d" flh,;o:;, 11" f·>fado da lluhirt, dn
:ll'f'ÚI'dL

r·on1 a~ t·lan~nlns

f'lli'

com "'"'' !taixau1 . . ,..,,..;i:~na•las

nlini.,frn dn l•>l:!d..,· ,];,, :\•··""''Ífl·: tl:1 Yi:11:fío ,. ( lhr:•.'i
l':ildka,;.
Art. ~-'·" l'~r:• 1'\l'l'll"ã" d:1..; "in·;•:; dl' I'IPI•)lnranwJtf" 1!:,
kn·n. r• pPt'l" rk 11111.'11', rnjn..; pl:iii"·' rro,·:PI1 "i'I'~''•Ya•l"' l>''ll)

l"'ln
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dr•creto n. 15.716, de 5 de outubro de 1922, fica approvado
o re&pectiYo orçamento, na importancia de quatro mil o seiscentos contos c duzentos mil réis (4. 600 :200$000), que come8t.c haixa rubricado pelo dircetor geral de Expediente da Secretaria de EstaT!o dos Neg-ocias da Viação c Obras Publicas.,
llio de .Janeiro, 25 de abril de 1923, 102° da In:dependclH~ia e 3S" da llrpublica.
An•rnun DA SILVA BERNARDES.
Francisco Sá.

tlausulas a que se refere o decreto n. 16.019, desta data
E' concrr!ida ao industrial Bento Berílio de Oliveira, ds
acl'l'•rdo ('0111 o clispnsfo no ar!. !lli1, n. XXXIX, da lei n. 4.63~,
de 6 de janPiro do corrente anuo, autorização para a construcçfto das ohras tle melhoramento do porto de Ilhéos, no
Esl ado da Bahia, e para u~o e goso das mesmas durante o
praw ele GO (scs~cnla) armas, a contar da data em que o Trilmna! de Conf I!S ordPmu· o registro do respectivo contracto,
que sü então se tornará exequivel.
Paragrapho unico. Si o Tribunal de Contas recusar registro ao ·eonfracto. a execução deste ficará dependendo de
appl'Ovação do Congresso Nacional; e caso este recuse essa
approva~;ão, •• eoncr,.·sionario não terá direito a nenhuma indcmnb:ação.
II

As obras de melhoramento que constituem P objecto da
prP-sente conce~são siío as que constam das plantas approYadas pelo decreto n. 15.716, de 5 de outubro de 1922, e do
resprct.ivo orçamento, na importancia de quatro mil e seis<:cnt.us conf os e duzentos mil réis (4. 600 :200$), approvado
pelo art. 2" do decreto n. 16.•019, deota data, e comprehendem;
a) -

Dmgagcm. :

Canal de accesso,
300.000 metms ·cubicos..
Dncia d c evoluções, J 3r0.000
metros cubicos . . . . .
b) -

1$000 1. 20{) :000$000

3$000

390:000$000 1. 590 :000$0'00

Cârs dr atracar:ão:

E~f a cada

de cimento armado, 200 metros lineares.

J>eis de 1923-Vol, li

r,:OOO$üOO 1.000:000$000
li
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Enrocamen!.o

nus

extremos do
c á e s, 6.000
metros eubieos . .
;\lf'rrn atraz do
c á c s, 60.000
melros cubico~ .

J~$000

D0:000$000

2$000

120:000$00{)

l.:.'IO:IlO!l~I!Ofl

fí00:000${)0(1

51l0:0fl0$000

c) --- A1·mnzen.•:
At'Ill~tzcns

metros
metros

rlc

20

J.lOT'

50

(2),
metros

:!.000
11 nadrado".

Appm·cllulm.cnfo do cúrs:

rl) -

r:uimlasfr>s a vapor
par a
IT,5 C!-) . .
f:uindaslcs a va])Ol'
p n. r a
5T (1) . . .
Linhas para guindastes,
200
metros
li-

\0:000$000

riO: 000$000

ncar es . . .
Vias ferreas, bilola de um
metro,

lt O

metros

75$000

o

I i-

ncarc~

e) -

·Ril: Oll0800il

30:000$000

l7!í :OO!l$t)ll()

G0:000$000
72:000$000

1T!: onotooo

Motel'ial 1'odnnfe:

Locomotivas
dc
manobras (':?:
VngiíP.'i ('G>) • • • •

30:000$000

12 :000~000

f') -- Calçamento:

A Yenida
externa
7.500 metros
quadrados . .
.Faixa do
cáes,
fí .'000 metros

rtuadrados . .

1 Q$·11ü0

7fí:000$000

10$000

50:000$000

(l) Sm·viços diuersos:
,\gua, luz. esgoto,
etc

1 :íO :000$0'110
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Dr·suzli'tí}JI'iaçiio:

!\a zona do l'úes.

3()0; 000$000

300:000$000
4.182::000,000

EY•·n!tJaes e adliJinisLl'arão

CW o/o) ••••••••••

Total

1;18 :200$000
4. 6()101 :200$()00

III
O (:ovm·no. de accúrcto com o concessionario, poderá mo{]ificar, não :o;l'i o plano das obras, como a composição do orç;IJIH'nlo, dnstlr qun nrm as condições de accesso ao porto e
a ··apa(~idade da~ in,lallar,i'írs. nem a imporlancia total do
coJTa lllf'll I o apprnYndo, sejam alteradas.
·
.\:-< ohr:1s qun Yrnl1am a sm: necessarias, a ,juizo do Go\'Pl'JJn. al{~m rlas mcneionadas na clausula ant.erioe e consl ;mf f'S das plantaH c orçamento approvarlos, serflo autorizadas. em r,onfmct.o Pspecial, JIO decurso da conce~são e por.
cont;~. do r.onr,cs:-:ionario, sob o mesmo regimen, com incorpontt:iln das l'esverl iYas despezas ao capital reconhecido nas torn;lllas de contas, como empregado nas obras comprehcndidas.
na presente concessão.

IV
Para a ~~xccur:ão ·das obras o Governo desapropriará, pol'\
tdilifladc publica, nos termos da legislação em vigor, os tern·no~ parUcnlare!'1, t••lifidofi, pontes e quaesquer outras beml'cilol'ias exisLonLes na zona abrangida pelo melhoramento
prnjeetado. correndo por conta do ·concessionario as resperl ivas indcmnizaçõcs, provistas no orçamento approvado.
Dnrantc: o Jll'azo da concessão, terá o concessionario O<
usu rruef.o dos terrenos de marinha accrescídos ganhos ao
ma1·, do~ I cncnos desapropriados e dos que forem aterrados,
pndPndo arrendar. nos prazos que o Governo determinar.
ou r·•mecdor. os que forem desnecessarios para as obras e
sttas depewlcneias. O arrendamento só se poderá realizar
depois df' approvadn pelo Governo o plano dos arruamentos
dos rnferidos tcrrerJns. sen:do onvida a Municipal idade e rec:cn·arlos lolrs .para edi fi cios publico<: federac.::;, csfaduacs ~
llli!J:i('.ipars.

v
"i dentro do prazo da concessão o movimento com me rc ia! do porto exigir a ampliação das obras actuaes, o concr·ssionario terá prcferencia. em igualdade de condições, parai
:1 c•cn'l'·nrriio e ,.~.:~•!rw~"fín dos novos eáes ()llf' fnJ'f'.lol neces ..
>::H J'it ~~ ~
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VI
Os ar1nazrm:.<;. construidos velo boncessionn.ri.o gosa>'ii~o de
todos os favores C> vantagens c ficarão sujeitos ao,; onus dos
armazens alfa.rrdcgadiJs e entrevo~ f os da Uni fio.

vn
As obras ele c.onstrllc~.:ãQ ser·ií•.J iniciadas no pn1zo de seis
(G) mezcs a confar rla data do registro do conl.racf.o pelo
'l'ribnnal ,rJc Con f as c deverão ficar condu idas den t.ro do
prazo de quatro (.í) annos, contados da mesma data.
Iniciarlns as ohras não pnrlcrfio ellas soffrer infcrl'IIJI~fio ]1(11' prazo ~upr•rior a seis (G) mczes (elausula XXTI).
VIII
Todas as obras serão exeeul.adas sob a fiscaliza\iín da
Federal de Portos, Ilios e Canaes. ficando o conc•~=-sionario 0bríg-ado a conb·ibnir rtnnualmcnle com a quanl.ia de Yinie c .quatro contos de r0is (2•í:000~), pura as despo:.-:a~ de fiscal iznção.
Jn~prdnria

n:
O .cnnressionario fica obripaflo a rmfregar a rlirecyflo das
obras a profissional ele reconhcdcla compeleneia, a .juizo dn
( :overno, c da1·:í prefcrcncia, nm ig-naldade de r.ondiçõcs,
tanltJ ao ppssnal r.owo ao nJafnrial nacional com emprego
nas mesmas obra~.

1\s obras rcali:~.adas dnrr.;1ic rada semestre serão mearaliadas n clrscl'iptas JWla Jt'isealização do Podo para
o effeilo de serem presentes ;i Commissão ri~: Tonmdas do
Contas os elementos neeessarios :'t approva~.:ft.o da::; despezas
ft:ifas eom a consf.mcção e a fixação de capital.
As tomadas de contas abrangerão os seuwstres t.ertuiua""
dos em 310. de junho e 31 de dezembro de cada anno.

dida~.

XI
O Governo Federal cohrar:i a taxa de 2 c;, (dons por·
cento), ouro, sobre o valor total rla importa~:iío estrangeira
no porto c mais ,a taxa de barra, de 0,7 o/o (seLe deeimos por
cento), ouro, sobre o mesmo valor, para os fins previstos
na clausula XIV.

xn
Qualquer frecho de cães acostavel, com o devido apparclhamonto, só poderá se·r entregue ao trafego publico, para
o inir.io da exploração commercial o da cobran~.:a das taxas
do scr·vir;o de exploração, mccliantc prr~viflJ auforizaçfto do
UIJvenw f'cdcr·al.
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XIII
Para remuneração e amortização do capital empregado
nas obras e para pagamento das despezas de custeio, conservacão e fis·calizaçã-o, o concessionario cobrará as mesmas
taxas· que vigorarem no porto ·de São Salvador, ficando obngado a reduzil-a sempre que o forem as daquelle .porto, de
sorte que no porto de Ilhéos nunca sejam cobradas taxas supel'iores ás quo em qualquer tempo vigorarem no de São
8alvador.

XIV
Ri, depois dr iniciada a exploração em qualquer extende cárs acosfavrl. for verificado, pela tomada de conhtR, qne a renda brnta em determinado anno foi insufficirntc para produzir o juro liquido de 6 o/o (seis por cento)'
sobre o capital reconhecido, deduzida a amortização, terá
ainda o conePssiona~io direito d(l receber, no sentido de perfazer aqnella porcentagem. a parte para isso necessaria do
producto das taxas de 2 o/o, ouro, e de ·0,7 o/o, ouro, de barra,
snllrc a~ importa(:ões rRtrangeir.as, arrecadadas no referido
anuo c no proprio porto de Ilhéos, limitada a responsabilidade da Unifín ao total desses productos especificados e nenh1Jll11t lho cabendo pela insufficiencia das taxas arrecadarl:ls para o juro do capital.
Da mesma fórma o concessionario, na conformidade do
~ 5•. do art. 1" da lei n. 1. 746, de i3 de outubro de 1869,
obriga-se a rednzir as taxas cobradas de accôrdo com a clausula XIII. quando a rrnda liquida do porto exceder de 12 o/o
(rlnw por· cento) do cap it.al empregado nas obras, a que se
rl'ff.'L'c a clam,ula X. drpnis de deduzida desse capital a parte
qnc .i á I iYP'' sido arnnrf ir.arla. segundo estabelece a Clausula
XVIII.
Rfio

XV

,\ltlm das taxa!' que forem cobradas na conformidade da
rlansnla XIII, <; I icif o ao concrssionario, com prévia approYU(,'fí.o .do GoYrnw. fiCJ'r.nheJ' outras em remuneração dos serYir:ns pr<•sf arlns rm SPU~ estabelecimentos, tacs como carregamento ou descarga de vagões,. beneficiamento de productos,
mmlança dn aeond ieinnamento, etc., sendo-lhe tambem permil f ido ~~;.:l.ahnlPcf'r um sprviço de reboque com tarifas de" idamrnte ltppJ·ovadas pelo GnV'crno. nãnJ poden(Jo, porém.
PS~as taxas rxcedrJ' o li mil r, maximo das taxas que vigoral'f'IIJ pm•a srrvit:os idrnf ieos no porto de São Salvador.
XVT

Rrrão rmharcarlos o desembarcados gratuitamente nos
rsf alwlrcimcnlos do concessionario:
a) quar.!'quer sommas de dinheiro pertencentes á União
ou rtn" B~tados;
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b) as malas do Correio;
as bagagens dos passageiros •que não r~;Li\·ercm r-ujcitas nos direitos aduaneiros;
li) n~ ~nrgas fH'J'Ü'JII'l'!ILcs :ís ]f'gaçiíes c ron~uladDs estran "'Ciros ·
~) as' c~rgas per! cnccntcs aos funceionarios da União,
mn comndssa::J no estrangeiro, desde qnc lhes seja concedida
hem;ão do direitos;
f) o.; JWirt•r•llns lwllicn~. sümenlc. JHll't~m. QIWillh ~e vrl'i fit•.ar o r· uso prnvislo na segunda parte da clansuht XVII;
!t) ns innnigr·anfDs '~ suas hafc!agt•·n~. c:~mdo gTnfuito o
JJ·anspodt~ 1k"fa~ ul! imas d1~ l•o:·cln aLó as t·~;la•:'"'~ inid:11·~
<i:1s ~~-:ll':\l 1 :n clr~ frnl) rwlos vagões destas;
'') a'; amostras de nenhum ou dimi!lnlrJ valor;
fi (1:-: genci'Os nu objertos imporLaclos para Uf'O dos naYins t!P .:•.nnrra uns nnr:iíes ami.~a~ e d!' snas f.eipnlnr:i)Ps qnn
r·.l11~;..:a ri' I,, "'" f ran~prq•f.!~s do;; r·t·~prrLi \os E;;h1do>:, 1111 Plll
p:H(III'It•c <lll ll:t\im; lllf'l't':tldt~';· nll'di:lnl•• l't'qlri~i<::ÍII da 1'11111p••lt•ntl' l•t~açii·1 on chefes da t),;l.a(;iio JJaYal:
.i' o~ in;;f.runHmtus de qnalqnrr :n·lc liberal on Iltr•canir·a ~~ o·: objeelos do uso dos :wtist:>.s q1w YÍ~'l'Cm n•sidir no
·paiz, ll'l qnantidarln Jll'l'f'~~a1·ia pa1·a o t'XI.':-eit•io de sl!a profi.c:<io 1111 indnstria;
k) "'; in~l r·nmentos de ag-:·ic11llu1'a e os oh.kr·.l.ns de 11so
d:~s r~olnnos, comlanto quo niío cxendnm as qu:!nf idntk~ intli:"fll'llS:ivr•is para ~Pn W"l e !11~ suas famílias.
c)

XVII

O conces ..;ionarin dará p1·cfrrenri:r aos ~et'vir:os do Go11 do Rrll nppar·('lhalllnnf.n. 1'<1Ct!hl'tH1o por esses srrvir:os a. eornr"~r~·I!IP l'l'llllllll'r:u:fio r'.~lipularla nas tarifas q11e vir~::Jrarrm.
Nt• Pasn, pnrt;m, de movinwnlo de tropa" fcderars, porlcriio esl.as se utilizar do caes c mais installaçõcs, appare1hamenlo c deprndencias do me.'; mo, para cmb~1 rqne e clesemharqli<', Rem fir~nrem sujnilas ao pn~arnPnlu rio fnxa alyorn<l Ft•c!Pral na 1tfilizaçãn elo eaes

Fillllfl.

XVJU

() concrssionario cleYcr:í. fornwr 11m fundo rle amortizaeil0 por meio de quotas a.nnuaes, deduzidas da rnnda hruta
flo •porl.o c ealrnladas de modo a produzir o t~apifal approyaflo no rim rlo prazo da cJnecssão.
A formação dcssn fundo principiará flcntro tle dez (10)
mm0.~. ao mais tardar, da chia pn~Yist.a na r·.]all~nla VlT para
r·nnel w;fto rlnf' ohra!l,
XIX

Dnrante o prazo da concrssfío o cJnecssinnario rí obrig:uln a fazer á sua cnst.a a conscrYaç.ão c todos OR
]·t·Jl:n·•l.'< tlP qtTP ,,a,·r·•··r•rrrn w1 .nlli':l.~. n••sin1 r·rllll" a lll:lllf.'T
:tS fll'llrllllditl:id<•:; du fllll'ill

I'

""

r·:lll;li

dr•

;lf'l'l'''''ll

;)ll

1111':'111(1.
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Si, dr1ürc• do prazo marcado em prévia intimação, o éonePssionario deixar de executar qualquer desses serviços, . o
Govcr:n Federal poderú mandar executai-o por conta d::> oon.CI'f'Hionario, dednzindo a respectiva importancia da caução
a que se refere a clausula XXV.

XX
O concessionario fará a ligação das linhas ferreas do cáes
r·om a da esl t'arla de ferro que vier ao porto, estabelecendo com
t!.,l.a ::lCctmln <IP l!'afr·~~·o mu!.110, sujeito á approvação do GoYITHO Fede:·al.

O Gü\'rt•no Federal poderá resgatar todas as obcas em
qualquer te miJO. O preço do resgate será fixado de conformidade com o disposto na lei n, 1. 746, de 13 de outubro de
18G~), de modo que, reduzido a apolices da divida publica,
]lrocluza uma renda equivalente a 8 % (oito por cento) do
c·apital effectivamcntc empregado nas obras, deduzida a impnrl.ancia da;; amortiznções previstas no contracto.

XXII
A resrisiio do conl.racto poderá ser declarada de< pleno d1por d1•.rrC'Io do Governo Federal, sem dependencia LiO
iut.ror'pellaçiio ou acção ,indiciai, se forem excedidos quaesquer
dos prazos fixados nesta concessão para inicio c conclusão daf'
nhra!'\ c sna inlerrnpçi10 temporaria, salvo caso de força maior
f·flrrlp:·ovarlo, a juizo do Governo.
J'r~ito.

xxm
Verificada a resc1sao passarão á plena propriedade da
União todas as ohras C'xecutadas, sem indernnização aLguma ao
r~oneessionario.

XXIV
Findo o prazo de 60 (sessenta) annos, contado da data do
registro do ,contraclo pelo Tribunal de Contas, reverterão ao
domínio da União, sem indemnização alguma, as obras, o~
terrenos, bemfeitorias e material fixo e rodante.

XXV
Para garantia da execução do contracto que fôr celebrado
nos termos da presente concessão, o concessionario depositará
no 'l'hesouro Nac.ional a quantia de trinta contos de réis
( 30: OOO~HlOO), em apolices da divida publica ou em dinheiro,
l'aso este em que 11ilo vencerá juros.

.\C:TOC1

llO l'ODEil

r~:u:l'TI\'0

Esta caução reverterá pura os cofres publicas no caso de
rescisão do contracto de accôrdo com a clausula XXII, devendo
ser iniPgradu, dentro do p:·azo de 15 dias, sempre que se verificar o >raso previsto na segunda pa :·te da clausula XIX, contado esse prazo rh data em que lltc fur feita intimação nesse
sentido.
XXVI

O concessionarío não poderú lt·ansferir o conl.ra.cto a ouIrem ou a eniprcza t!11f~ org:lltiznr, ~em pr1;via antol'izar;fio do
1 iu\ cr no l"cdcr::tl.

XXVII
l~icar:i sr,m r,('fei! o a presrml.e conrPssão si, dentro de GO
rlia;.;, ronladus da data da JlllblictH;iio 1111 lJiario Oj'{ícial du dc·-

r·:t•lo !]111~ a aulu1·iza, IIi'lu l'út· a~si~nadu u t'C'."IHJeLi\·o vunlnteto.

fiio d<J Janf.'iro, :!ri de abril ue 1!J23

. IJIJII'ul'rr. as lflit'l'lll.'ties {Pil.as

-

110 decreto 11.

Fr-ancisco Sd .

I 1 . .'1.1!1, dt• I tk

setembro de 1920
O

11~anrlu

Pre~irlcuf.c

ela Rcpuhliea dos Estados Unidos do Brasil,
da attrilmiçãn que lhe eon fr.'TC o art. 48, n. I, da

Constituição da Repuhlica. c tendo mn vista a autorização
eunt.ida JW art .. ;!o, VI da lPi ll • . ·,. (i2.ri, de :31 de dnznmbJ'O dn
anuo findrl, e arl.. 1:!7, n. ~. da lei n. Lli~l:!, dn ô dn ja1wirn
do corrente unno, rpsolvn que o dPcret.o n. 14.339, de 1 de
i"dcmlJl'o dr 1020, ;;;pja ohsrJ'Yafl,l r•r,n• as alll'1'3f.ÕO~ q1r1' a p;;;IP
acompanham, a~signadas pelo ministro dos Negoeios da Fazenda.
fiio de Janeiro, 25 de abril de 1!123, 102• dn, Indepcndenrin !' 3ií" dn Rrpnhlica.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio l'idal.

';\Iterações a <Jne se refere o decreto n. 16.020, desta
data, feitas no decreto n. H.339, de 1 de setembro
de 1920, <tue deu novo re!Julamento á m·reeadação
P fiscalização do imposto do sello .
.\rt.. L" Fiea alt.craclo o capitulo X, «Da YPnrla das estampillta·», ronstanln do decrcl.o n. ·l '1.33\l, rh~ 1 ele sPtemhro de
·1!1'.'0 ..~PJHlo ,"nbstilnirlos os arts. ·'lri, -1G . .'1/, 'lfl ~ líG, bem assim
:cf'l!:' n':cJH'I'i ivn'; para~rnphns e nliiH'fiQ, f' ainrla PS modf'!ns a
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que os mesmos ~c referem, pelas disposições que abaixo se
;.;cguem:
I. As estampilhas do imposto do sello serão vendidas pelas
DclPgacias Fiscacs nos Estados; pelas repartições arrecadadoras c pelos funccionarios a que se refere o presente decreto.
H. O serviço da venda externa ficará a cargo de um supcriutendente, no Districto Federal e na Capital de São Paulo,
P rle encarregados 1la venda, immediatamente subordinados í1
Dircl'toria da Receita Publica, á Recebcdoria do Districto Fedf'I'al, r~ ás Delegacias Fi~caes, que lhes fornecerão, por internwdio da Casa da i\loeda, e dos respectivos thesoureiros e mediante as formalidades legues. as estampilhas destinadas á
venda. Na Capital elo Estado de São Paulo, a Superintendeneia purlcrú ~cr cxrrcida por um dos collcctores federaes desde
qUI~ reforce a fiança respecth·a.
flT. No Di:,trir.to Federal a venda será feita, directamente,
na llf't'Piwdoria do Di>'l rictn l<'cderal, pelo thesoureiro do sello,
n ~"111 ponf11s t·xlet'llos. marcados pelo chefe da Repartição, os
qtJat·~ dnvPI'iío sPI' rlis<Prninados pela cidade, nas zonas urbana
P ;c111iurbana, onde houvni' eonvenientc movimento commercial.
TV. o.~ snpt)rintr.nrlentes serão nomeados pelo ministro
da Fawnrla c pt·cstarão mmr;ãn de vinte contos de réis. Os enc:HTrr;ados da venda ~m·ão designados pelos delegados fiscaes,
1\()~ Eslarlos, pelo tlircctor da Receita Publica, os de Nitheroy,
n pPll) dircct.or da llecc!Jcdoria os do Districto Federal, prestando a caução de dez contos de réis. Será constituída a
caução por apoliccs da diYida publica, cadernetas das caixas
cconomicas fedcraes ou dinheiro, e, no processo da presta•;ão respectiva, o!Jscnar-se-ha o disposto na legislação vigente.
V. A juizo da administração, terão preferencia para as
nomeações c designações os empregados addidos ou extinctos,
qun satisfacam os requisitos exigidos neste decreto, para o
de~empnnho dos cargos respectivos.
v r. O numero, classe e vencimentos 'do pessoal incumbido da venda externa do sello adhesivo serão os constantes
da tab~lla annexa, que fica fazendo parte integrante deste
decreto.
Art. 2. • As repartições arrecadadoras competentes fal'iio aos superintendentes c encarregados da venda os supllrimentos de estampilhas necessarias, mediante as requisiçõl's, conforme os modelos annexos. A escripturação respeel iva far-~P-ha dn accôrdo cnm as instrucções que acompanham este decreto, assignadas pelo ministro da Fazenda.
, AI'!. 3." O recolhimento do produclo da venda do sello
será feito diariamente á estação fiscal do lagar, salvo, tratandfJ-se de pontos onde a venda se prolongue até depois do
cncmTamento do expediente normal da repartição, c.aso em
que u enl.rcga poderá se fazcl' no dia immedia~, dentro das
primeiras horas do serviço.
Art. 4." A Directoria da Receita Publica, sempre que
prrriso for, nprcscnlará ao ministro da Fazenda, para que
este ()xpcça. si .inlgar conYenicnte, inst.rucções a respeito do
;;crvi~o, no in tu i1 o de torna l-o mais efficiente ou de melhor
garantir os in1 cresses do fisco e dos contribuintes, submetI endo tnmhrm os rnsos omissos tí solução do mesmo miHisl.r·•·.
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Art. 5. • Em conscquencia das alleraçõcs delrrminadas
pelo presente decreto, ficam reYogados o art. 45, §s 1• a 8•
c 100, o al'l,. 4(i, ~§ 1• c 2"; o art. .'t7 e seu paragrapho unico;
o art. ,'ffl c seu pm·agrapho tmh'o t) o art. üli, lell.ra ú, du
det~rdo n. 11. 33!), já citado.
Art. G. • O Governo abrtrá os creditos ncccssarios á
execução dos trahn I!tos de que 11·ata o presenl c decreto.
Hio tlc .T:m('it·o, ~·:; de a h ri! de 1!)?3. -- R. ,\. Sampaio
ridal

TABELLA DO NUMERO, CLASSE E VENCIMENTOS DO PESSOAL ENCARREGADO DO SERVIÇO DE VENDA
SELLO ADHESIVO NO DISTRICTO FEDERAL E ESTADOS DA RE?UBLICA

DE ESTAMPILHAS DO

Encarregados de venda
Distrido Federal e SuperinEstados
tendente

Vencimento mensal
Capital lnterinr

Vencimento
annual

Total

1 Districto Federal. .•.

1

2 Nictheroy ..•..•.•...

21

20

2

3 S. Paulo ........... I

1

12

2

15

4 Pernambuco .........

2

2

5 Bahia ...............

3

3

6 Pará ....•............

2

2

7 Rio Grande do Sul ••

1

8 Ceará ...............

-~

-----

I

2

3

1

1

1 superintendente ..........•..
20 encarregados da venda a ..•

Quebras ao superintendente.
Idem aos encarregados .•...•
2 encarregados de venda .....
Quebras aos encarregados ..
1 superintendente ..........••
14 encarregados da venda a .•.•
Quebras ao superintendente.
Idem aos encarregados ..•••
2 encarregados da venda a ..•
Quebras ...........•.•. , ..••
3 encarregados da venda a .•••
Quebras ................•.••
2 encarregados da venda a ....
Quebras ..........•....•....
3 encarregados da venda a ....
Quebras ....................
1 encarregado da venda •••..•
Quebras ....................
------

Rio de janeiro, 25 de abril de 1923.- R. A. Sampaio Vida/.

1:500$0001 18:000$000
9:600$000 192: 000$000
200$000
150$000 38:400$000
7:200$000 14:400$000
120$000
2:880$000
1:000$000 12:000$000
7:200$()00 100:800$000
lW$000
120$000 21:900$000
7:200$000 14:400$000
2:400$000
100$000
7:200$000 21:600$000
3:600$000
100$000
7:200$000 14:400$000
2:400$000
100$000
7:200$000 21:6009000
3:600$000
100$000
6:000$000
6:0001000
1:200$000
100$000
491:640$000
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Instrucção para o serviço da venda externa de estampilhas 1],1
im1wsto do scllo, âs quacs se t•cfere o diecrct.o n. 16.020,
de 2:; de abril de 1923
1."

Supprinwnlo<: de rsfainpilha~ feitos pelas delegacias nos
]JPia Coll~·~·t.oria Federal no Estado do Rio . e thcsourcim do Sl'llo na lleei'IJedoria do Dislrict.o Federal Mcdianlo guia, l'lll quatro vias, modelo 1, será concedido o suppri 1111'11 Lo d1~ ''si a m]Ji I\tas, segundo as neccssídalles autorizan<1" 11 ,·111'/",• da t'l'llarLiçftll u torm·eimento; isto fnifo a 1" via
fiear:'t na r•s/ar:ilo fiscnl; a 2" na tltcsnuraria; a 3" na Secção
dn Confallilidarle e a ·1" nrt Sltflt'I'illl·l~llllencia, o11 r·.om o en•·:trr·,•;.:ado dfl Vf'IHla.

:r:~tados,

:E~~~ripf.urar,ão dos snpprimrntos fei!DS AP. qnanlidad1•,; "'' 1·slampilhns JlClrts suas lax:1s f' illlvortancia total, con:"lan/1·~ da .\." via dc r.equisiçiio. d<'JHliS de f'fl'cdwul" o t·xpediPnLl·. sPJ'iio escripl.nradas no Liu;·o dos saldos dial'ios das csl.an,pil h as exis!Pnl I)S em cofre e em potkt· dos encaJTegados
da YPIHia, nHHI!'In :1. no «Livro d"s saldos diarios das eslam·pilhas l'lll cofrc», morln\o I[ n nn «Livro Caixa do nwvinwnto
~~~·J·al d" rslampilhas 1'111 eofr1'~. lllllrll'lo 5.

3.·
·Snpprimcnf.os rln csf,ampilhns ao!"i encarregados da venda
l\'ao; gnias, rnor:rln G, os encarrcgados fazem o~ pedidos de

pslrunpillw< ~r>ndo f'nr·nnc.klns ~p~:la aniiii,J'idarlc c.nlll1Je1Pn 1LP.
d!Ppnis \li' n:.:,signadno-'. ·rlnfada" ,, con l'i<J'idas as .ri'SJII'l'l i\·as
guia!'l.

F.s~ripf.urar:ão rlos snpprimcnf.os ff'ilos aos encarregados
ela vcnrla - As importancias eonstanl.cs elas guias modelo (i
f'iio lan1;aclas no «Livro dos saldos diarios das estampilhas rerlmirlas a réiil, em poder dos cncarregados». modelo 8, no~
"Livros Caixas de movimcnfn rlc csl.ampilhas, reduzidas a
r1\is», arloplado para cada vcndrrlm·. modcln 9, r no «Livro do3
sa l!ln.s da.s Pstam pilha.~. cxis/ f•llii'S 1•m col'r·1~". mndPin ''· hr•Jn
n~;:;im, nofl mapr1as rcferente~ (t caixa ele cada vendedor, por
onrle se verifka a exisLencia das estampilhas recebidas da
qtHtnf.iclarlo vcnrlida ·e o saldo fins existentes. modelo 10.
:\!o/a - 1'1/o;:; l~sfados mHl1• niin hnuYr,• snpr•r·in/Pnrlrncia.
rsfP mnvimnnlo srrft frito sob a inspecr,iio d.a contadoria, en11'1' n lliPsnm·Pir·n n os eJH'anr•,:;lllns da v1~nda. 'i o E si ado rio
n:io H movimento far-se-á pela rolll'f•.foria resrH'rtiva, sob a
ill"Jlf'l'f':Ío da llir·~·r·l"i'i:1 da ftf'l'l'ii:l:
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5.·
necolhinwnLo do produclo das vendas diarias do. estampilhas feitas pelos encarregados da venda - Nas gmas,, modelo 7 os vendedores declararão a quantidade de estampilhas,
pelas 'suas taxas c importancias, vendidas durante o dia, e,
depois de assignadas, datadas e conferidas as guias, será apurada a importancia I o tal da vendagem, no mappa, modelo H.
ü.•

Escript.umçi\o do producto das vendas diari~s de esta!llpilhas, feitas p1~los encarregados ---:- As importancias .na~ gmas,
uwdclo 7, serão, lançadas no «Livro dos saldos dmrws das
e~Lampilhas, reduzidas a réis,
em poder dos vendedores),
modelo 8. e nos «Livros Caixas do movimento de estampilhas,
reduzidas a J'éis», adoptados para cada vendedor, modelo 9.
~.

J.

nccolhimento do producto da venda diaria de estampilhas - Mediante guia, em quatro vias, modelo 2, será recolhida a importanc.ia da venda do dia anterior, exc.epto o do
u!Limo dia de c.ada mcz, que se recolherá no mesmo dia, á
Owsouraria da repartição competente, depois de assignadas
pelo superintendente, onde houver, c convenientemente visadas a;; mrmc.ionadas guias, ficando a 1• via na secção comIWLPiltl', a 2" na t'hesouraria, a 3• na Seocão da Contabilidade
c a 4• em poder do superintendente, ou encarregado da venda,
s.~

EscripLuração do produr.to da venda àiaria de estampilhas - Pelo apanhado geral da venda diaria das estampilhas,
Pm taxas e importancias ,feito no mappa modelo 11, c na gui.\
Jnollclo 2, SPrá csc.ripturaún no «Livro saldo diario das estampilhas existentes em cofre e em poder dos vendedores",
modelo 3, brm assim, no «Livro Caixa do movimento geral de
<'~tarnplJhas em cofre», modelo 5.
9.•

Balanç'os - Semanalmente e mensalmente serão organizados os balanços rdo movimento da~'l estampilhas existentes,
n~odclo 12, os quaes deverão ser apresentados aos chefes das
rnparticõcs, delegacias fiscacs, nos Estados, e director da Rec.cbr~doria. do Disfricto Federal. Dos balanços mensaes será
enviada c.ópia authentica á direetoria da Receita Publica.
10.0

Todos os livros aqui indicados deverão ser authenticados
nas repartic:õcs resprcLivas, c.om termo de abertura e encerramrmto.
" Rio de Janeiro, 25 de abril de 1923. -R, A. Sampaio.
l11lol.

·
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Modelo n. 1
Nome da Repartição

VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO
GUIA DE SUPI'HIMENTO

••...• Via

N •.....

. .. . . . . . • . . .. .. . . .. . .. . ... .. .. . . . (Categoria do funccionario) da venda
externa das estampilhas do Sello Adhesivo, precisa das estampilhas abaixo
mencionadas :
Quantidade

Taxas

lmportancias

$100
$300
$500
$600
1$000
2$00rJ
3$000
4$000
5$000
10$010
20$000
50$000
100,?000
.

.. . . . . . . .. . . . . ... .. . .' ...

Somma Rs •.

Nome da Repartição, ..... de ........................ de 192 •.•
(Cathcgoria do funccionario)
O presente supprimento está de accôrdo com as instrncç\íes.
(Idem) .... de ....................... de 192 .. .

forneça, em seguida faça-se a escripturação necessaria.
(Idem) ... de ......•............... de 192 ...

T~cccbi

as estampilhas acima mencionadas na importancia de .........••

.. . .(ld~~)::: :d~ .......... ·. ·........... :::: ·.: ·. ·. ·.: :ct~· 't9i.·:: .................... .. .
Céltegoria do funcclonario)
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Modelo n. 2
Nome da Repartição
VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO

•...•. Via

N ......
GUIA DE RECOLHIMENTO

..................................... , (Categoria do funccionario) da
venda externa das estampilhas do Sell0 .1\dJteaivo, recolhe o producto da
venda de estampilhas effectuada nos Postos no dia .••... de .•.•....•......
de 192 ...
Quantidades

I

Taxas

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

n~OQ

::::::::::::::::::1::::::
::::::::::::::::::c::::
.................. 1···· ..

$30
$40

~~~.o

1$0
2$0
3$0
4$0

~~~~~~~~~~:~~:~~~I::~:~

o
o

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

5$000
W$0(10

I

............ """""!"''''

..........................
..................
······ ............ .

~mo
~oro o

100$ Q

200

Cl

500$000
So111m~

Importa

Importancias

Rs ................... .

en~ .........................................•.....•.•......•

Nome da Repartição, .... de ...................... de 192 .. .
Visto, em ....

dr ............. de 192 .. .

. ....................................... .
(Categoria do funccionario)

Recebi a ilpportancla supra, em .... de ....•...••........ de 192 .••
Cllte~oria

do empregado

........................ ........ ".
;.
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1

(Nome da

Modelo n. 3
VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO

MOVIMENTO GERAL DAS ESTAM

~

\_ _
E_sp_e_ci_e_s_ _
$1_00 $_3o_o $-5-00 $_6oo
__
t$_ooo_ 2_$_ooo_ 3_$_oo_o 4_$_ooo_ 5_$_000_
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Repartição)
JVlez de .....•••••••••• , •.••• de 192 ....
PILHAS DO SELLO .'\DHESIVO

SALDOS DIARIOS

--------------------:------lwsooo 20~000 50$000 100$000 __ ·--·- _____
Importancias

I__

N:J'Ué~

27-l

IJI}

('Ol•Lil

r:xu:Lli'i\'0

Nome lia
VENDi\ EXTERNA DO
Movimento Geral das Eslam

Modelo n. 5

~

0

N. da5
guias de
supprimenb

sI (>) sJ0"

---------~------------------

----

I:"'"

·1[000

I

-

-·-----~-----.

I

'

Nome da

J\\odelo n. 5

VENDt\ EXTERNA DO
;\l·JVi!llcnto ~~era! das Estam

,n

.~

O

N. das
dos
postos

r~uias

:·:wo

;~30U

:,\500

:;•100

1~ooo

:!~l:o•J

:;;ouu

4$000

275
repartição
SELLO ADHESIVO
Jlilhas do Sello Adh~~ivo

Mcz de ..• : ............ de 192.••
DEBITO

-

"'" '" 1111'"""

2ü '"

o

I

o;nc.l:(lf•' I f!()
.. ,.:lJ'O'
•• ' "

'-V;.

!n:pc·rtancia

---·----·--'---'--'-

repartição
SELJJ) hlli!ESIVO
pilha;; dn

5f,OCU

~;t.:llo adli~:;i v o

IO>OOO

:W~OJO

Mcz de ............... de 192 ..
CREDITO

50 ',()Qí; lOO;::OOO

Importancia

Livro modelo n. 4

Mez ............. de 192 .••
Taxa de .............. .

Dias

I

Espccies

~~-------------·

Dias

Espccies

__

_I~~~::_

.\~TOS
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Modelo n. G
Nome da repartição

VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO

.•...•... Via

N .......... .

Ouia de snpprimcntos de Estampilhas do Sello Adhesivo ao
Sr ............................................................ .
cncarreg:!clo do !'os~o n ............ que funcciona n:! ...........•

Qt:nntidadcs

Importrrnci:ts

Taxas

.... !....

;-_;l(li)

.':2:0
:~:}0()

::.wn
$500

:.;fiOO

1,:ooo

z;.ooo
3/~000

,;i(f100

5$óoo
2o.;ooo
10$000

50$00iJ
100$000
200$000
500$000
Som ma

Rs ...

Recebi as estampilhas acima mencionadas na importancia
de ....................................•..•••..••.......•••...••

Em ..... de ............... de 192 ..•

Visto

(Categoria do funccionario)

Éncarregado do posto.

278
Modelo n. 7
Nome da repartição

VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO

......... Via
N ............ .

Guia do

I~ccolhimcnto

do prmlr1elo da venda

de Estampilhas do Sello Adhesivo que faz o Sr ..........•.......
. . . . . . . . . . . . . . encarregado do Posto n .......... que funcciona na

lrnpnrf:-lltcias

Qn~mtilladcs

:.JO()
$300

$500
$600
1$000
2$000
3$000
4$000
!"í$000

10$000
20$000
50$001)

I OOl~ooo

Som ma

T~s

...

Importa em ............................................... .
(Localidade) ..... ele .................. r! e El2 .•..
Encarregado do posto,

Recebi a importanch supr_a, em ..... de ............. de l!l2 .. .
(Ccttcgori:l do fnnccinn:-ni•"J)
Confere.
O escriptnrarin, ............................................. .

Af:TOS
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\

Em ..•. de ..•..••.•........• de 192 ...
Livro modelo n. 8
Dias

I

Especies

Assignaturas

lmportancias

'

... "

..•·~;, .

·:,_•

·.

:-

'\

"

2RO
(Nome da
Venda externa
J\í0vimento di:trio das estampilhas de Sello Adhcsivo do Posto n •....•
MGdclo

11.

10

lsupprimenlos ...... .
[Somma ............ .

'Vendidos .......... .
E:dslentc~ ........ .
Supprimcntos ...... .
Somma ............ .

Vendidos ......... .
Existentes ........ .
Supprimc1tios ...•...
Som ma ..•.•.•.....

Vendidos .......•..
Existentes ......... .
Supprimentos ....•..
Somma ............ .
Veudidos ........... :
Existentes .......... 1
Supprirneníos ...... . 1
Som ma ............ .
Vendidos .......... .
Existentes .•.......
Supprimentos ...... .
Sonuna ........... .
Vendidos ......•...
Existentes ......... .
Supprimentos ..... .
Somma ............ .
Vendidos ......... .
Existentes ......... .
Supprirnentos ..... .
Somma ............ .
Vendidos ......... ..
Existentes •..•.••..
Supprimcntos ...•... '
Somma ........... .
Vendidos ........ ..
Existentes ......... .
Snpprimcntos ..... .
Som ma ............ .
Vendidos .......... .
Exi,teniPs ........ .

I

I i

li
II

I I
I
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Mez de .......••••• , ............. de 192 ...

a cargo do Sr .•................. , .............••......... na ...........•

---- "---- ··------------ ··--·---------·-··--------------------lmportancia
dos
lmportancia
Importancia
supprimcntos das existentes das vendidas

Assignatura
do encarregado
do Posto

7H2
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(Nome da
VENDA EXTERNA
Estampilhas

Modelo n. 11

·r;;-o~~~~~l;;~~~;~~oJ $~O~~-~~o:t;r~~~2;,;~~;~~~4$~~~

Guias

I

Modelo

I

(Nome da
12
Drmonstração do e~tad•1 da r:tixa dn ~cllo adhcsivo a cargo do
Venda externa do

11.

Jl;JO()

I ;3~~ 1- ;500

I SGOO

11$000

I

DEmTO
Saldo do mez findo ......•....
l~cccbido

nos dias ..... a ..... .

CREDITO
Vendido durante os dias ... a ..
Saldo existente no dia ....... .

( No1ne d:t localid:nlc), ...... de ......................... de 1CJ2 .... .
( Assignatnra do chefe da secr;fio. Sllh-•.liredflr, de.)
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Repartição)
DO SELLO ADHESIVO
vendidas

Em •..•... de •.•.••.•...•...••.... de 192 .•••

~-~~;:o;:r5~~o~~~~~ooi5o$oooi1oosJ2oo$Jsoo$J

Importancias

•

I

Repartição)
(Categoria do funcciunario) em .... de .....•......... de 192 .•.
sello adlte~ivo

2$000: :;f,Otl~~4~000,5$'000110fOCOÍ 15$000120$000150$0001100$0001

..... Via

l

lmportancia

-,,-,,-r-,r--,,11 -11lll 1'''"'''
I

. - - - - - - - - ------ - - _ _ _ _ _ __:___:_~__:,__...!___.:._.:..-'----

(Categoria do funccionario)

. ............ ............................ .
~

~

2fl4

VENDA EXTERNA DO SELLO ADHESIVO
Mcz de .......•...•...••....••. de 192 •.•

Modelo n. 9
Deve

Haver

Caix:1
-

~

···-·

--·-- ·-------····

----------1

,·.
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DECRETO N. 16.021 -

n~ lBii~

Di- 25

....
.ÔE 1923

..

Revoga os decretos qÚe concelle?"am autorização á Uompanhia
de Seguros «Previsora RiJo-Grandense »' fJara funccionaJ•
na Republica e cassa as "'J'es!Jectivas cartas-patentes
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
a !.I nnt!en_do ao que representou a Inspectoria Geral de Segllros sob1·e o estado de insolvabilidade da Companhia de Segnros «Previsora Rio-Grandense», com s1'dc nesta Capital,
n~solve revogar os decretos 11. 12.860, de 30' de janeiro rir,
1918: n. l3.61jf!. de 18 de
dn selcmhro de 1\l'W, e,
cal'{as-palonles ns. 157, 1.'e
l 1 dll julho de l!H!J, que

jnnho dn 1919, r, n. H.379, de

~!G

bi)Jl1 assim, rassar· as rPspectivu.,;
10 de a·bril de 1918, c 165, de
al!torizal'am essa companhia a
fllTli)eioHat· na Rnpnblica. otwranlio em seguros de vida c ierre~l I'I'S e marítimos.
·
Hio de .Janeiro, :!5 de abril UI\ l!J:;;;, 10:2" da ILH.Iepenuencia e 33'' da. llepu!Jiica.
ARTliUR

DA

llapl~ael

DECRETO N. 16.0:.?:2- DE :!5
Drí novo

J'I?IJIIlamcnto

'SILV,\

HEf\NAHDES.

,1, Sum paio V idal.

DE .\BHIL DI'

1\)23

â Escola NavRl

O Pr.c:,idrmiP cl::\ HrpuiJiiea do~ E.-;ladns Unidos do Brasil,
usando ela aulori;r.açãn eqnsl.anl r rln ar I. f l do dccl'eto n. í .·f1ZG,
ele 3 de jauniro do·eorrenle a!tllo, l'Pslll\1' aPIH'OYar e mandar
exet:uLa1· o regulanJPnlo •LJUIJ a ""Le aeompaaha, assi.gnado prlo
al!u irante, I'ef'ormado, Alexandrino Faria de Alencar, ministro
de Estado dos NPgocio's da .Marinha, dando nova mganização :.í
Escola Naval.
!tio ele Janeiro, 2::í de abril de I 9:!3, l 0:2" da Imlependencia
e 3G" da llcpublica.
AHTIIUH DA 8JLV.\ BEHNARDES.

Alexamlritw Paria de Alencar.

Regulamento da Escola Naval a que se refere o decreto
n. 16.022, de 25 de abril de 1923.

~

CAPITULO I
DA ESCOLA E SEUS 1-'INS

Art. 1. • A Escola Naval tem por fim pl'eparar, pela instrucção systematica, theorica c pl'atica, os jovens destinados
a preencher as vagas nos differenlcs Corpos Combatentes da
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.\rmada, dando a todos a mesnm

urig-en1. 11 nwsJJJO )JI'<'paro
e uma capacidade prol'issional snfricicule a )Jrt•mit·1ir qun o governo os rlcsignc, tanl o a um cot·po unieo de offiuiacs da Armada com as funcr.õrs hoje commet.tidas, scparadanu'ntc, aos enrpns da Armada o Engenheit·os ~Iachinisfas,
''"lllo ao üOt'flo tlr ol'fieiacs Commis:mrios .
.\ri.. :2." .\ Nnt;fio t:duca. a monidade pat·a a 1\[arinhn. c

ft~clwieo

:llpll\!lt• q11o :<t· F.l'l'l e desta nppor·tu1lidadr: pura

,·arflu, im:otTl'
lll'if•IJI:~r.<Jq

11:1

oln·igaçiio

dt: S"l'\' i I' :10 :<1'11

:1

sua l:dli-

pa iz c1':-:·11nd" a

que n t1o\l'l'Jlo .j1JI~-~a1· tnai~-.:. l'l.~c·nnl!llf 1 !!1.i:tY(~l.

c\1·1. :l .. , (I ''líl',:u

()(IJllllll!llt

ll;t

l':~t;o)a

!\<i\:tl

,.

indi:-qJI'Il-

a l"d••' ,,., :t:'JlÍI'tlidt•::. q•Ir·l' f'llt•' :w li•::>iilll'"' n :;et·vieos
l,•el•tiÍI;II."' .. ::1<·1 :t Sl)lTÍI~IlS d1: : UJ:JII'llllCliLO, jHI• '[t'l' 11 I'!JiliiiiÍS::;tt'Í<J :cr:í lllll ul'l'icinl tl1Ui:1 ap1·ovnil.:n·d ~"! '' ''t'll lt·Pin:l-lttenlo " dl!e:u.::ío lt:1síeos, a:csi1n adqnirirlos. l'm·•!lll !Jl'O[JOtT.io-·
11:1rlo~ ~~~~~ moldes identieos :tu:; dos tl!•tn:li9 :1~11 i r a ntr!s. traz•'JHlo a lodo•: a nwsma or·ir•lllar::io, a;; nw:;Jll:''' I r:ldíi_:ííl'~;. o
lilf'SJllll ponlo de \·i::/::. ~~ o llH:.:Jito ini!-1'1!:;:;" 11a '..i:JI'illlia '''1111<1
11111 lodo •tnico.
;\ri.. 1." Os I':JIIdidalos q11<~ all':tllr:arl'lll Jttai.l'i•·rila ]!f' la
j,·,l·tna e.~faiJcll'eir!a nesl1~ r•·!·til:tll!i'ltlo. ,,.,·;í" i"·:••;:1 d·· n.'i/11J':IIlii!S a gl!anlas-m:rrin!Jtt. ·
·
1\t·/. !J." Todo:; os w:pir:l!ll•·~ ''"riio :'IJIII:I• li ido.~ a llltt
l'lll'so aearl••micn eoll!lllllltl, lanl'l I i'''"ri•~o •·or11" pr::l i1·11, dtil':t!d" n pet·iodo de qualt·o :Jllil•''' dr· ill:.IJ'II!':_::i" :r qur· SI'. 1'1':.;J\1'(

1'<•1'1' 1':::1 P l'l'~·n!anw.nlo.

_\d, ri.·" J.'indo o Clll''''' ac:t<ll~ll!ieo d1! IJII:liro :utltu~. o:-;
a"piranles qw: pi'l'l'llt:ht:l't'Jtl as l'lllldit:I)I!S ora ~·sl:!b•l:••;id:rs.
~~·t·fio Jil'OillOI·irlos a gllardP-JJI:It'illh:t " d:·si;;nadu.~. 11:1. l'c'wtna
d••sl•· t'P.::til:tnl<'tJin. par::. !'i'I'I.'IH~llt'l'l'ltl :1,: vagas do I'OJ'po d"
"ll'i•·.iae,; d:1 \rnwd:1 1: :t:' d11 ti•H'[l" d•· Ol'l'il:.ia•·"' C"llllltissaI'Í"'· depoi,; de· ap]li'"'·adl:.-; 1'111 111:1i-: llltl :Jlllill dri ••<lrJdr1, ainr!:t
!J:I

l'l'f,!.illlt 1 )1

l'':('ltl;;l'.

:\1·1 .. 7." l'ara afleJtdl't' :11~' ~,.,·,if·"'' da .1:\l'irdla l\ll'l't'attll~ naeional, dt~~·:utf" o :utlll' lel'i ÍY<J, set·:'111 J'l':il i;-.:ulos na
Eseola, nas t!poeas Jlrdisada.-: I!I!SI•· l'l'.';Jilanwnltl. 11:-: r'\<JIItl':;
para"" r·:llttlidal"s (i·: l'ar!:J-: d1• pihlr~:; Jlt:tl'llilli::l:tc:.
Ar!. H." t.h a-:piranl•·-: .':1•1·iio inlc•J'JJII:-1 11 1'111 rt:!ltJrl'll litllilad" twla ki qur• li>:t :tltlll!:tlllll·llfi· a l'o:·r::t t•:J\:tl.
1\rL. !J." _\ Ec;l'lll:t l\'aval li0: 1 di•l~t:l:tlllPttlt: :;Jt!:llrdiltUila
:t•J !llÍilÍ~[I'U da t\l:tl'illil<l, :t!JIUI'id:tde I'UIIl :t ljll:ti di'\I'J'Ú 1:01'I'I'Sj)IJ!lUt:l'-:;e o dit·f•eiur l'il>il!'l' lrHio~ o-: lra!Jallt<l:l •:~eolar•'·' r)
qltai\SIJUI!J' Ulli.l'Oti a~:;UllljJlu;-; IJlll\ 1'.\Íj:Jill -:lla ll'SOI111:fío.
Al'l. 10. Cumo <!IIUI!Jllet· lll!il'o I'IJI'j)O ou t!:;[~:heil'llimen{u
naval, sm·{t lambem a .t<:seula -:u,j:•ila :·, ilt"Jll'.e•;iio admiitist.ral.iva. du Cuu:;dlio do "\Jmiranlwl•1 11tt rl:tiJI!dl<' IJII'' ,;uas vezes
l'i!.l'l'.

CAl'LTULO IL
IJU Kcl:"LNU

_\ri.
!111!'dtt,

,. Jft-l:l'·:í
J •t

\ ; ; I ~:I 1 lll

1I

lllll't

dt! 1·i!t''"

all IHI

.

\
l'lll

ill:;/l'lli'.l:iitJ do a;,pír:11tlr•
rP\'I'a,

Sll]\

f'l'ill'l'i()

<ll!flrh lf'l'.f.i\·""•

:'r:r·:·l

I•\ÍI;t.

l'i..!lll'd.:::lll]l'ii/1'

IJliCI'

1'-;j'I)J:ti',

:1
~~

dividido·; riu ~~ ... ·.uin!n modo:

.\CTO:'i llil I 'ODE!t EXECUTIVO
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H meze:-: 11<1 Escola c 2 mezes a bordo, em
annu
viagem.
;J• anno
8 mezcs na Escola c 2 mezes a bordo, em
viagem.
,1: anno
8 mezcs na Escola.
[i" anno
12 mezc~. em turma, a bordo dos navios da
''·"IJIJadra que u noyenl'l e~eolha para esse fim.
_
l'aragr·apltil nBH'O. o~ estudos do 5• anno ser a ' de applit~n(::in t) emn o prin~·ipal o~1jcet~vo de ltl_l~il_it.arem os fól!UI'das-lltarinha. ;:oll a l'tniH' dtrce1:ao de o1frmaes do valor, n
ainda sol> n. l'riterio ese:Jial', a conhecerem o material eom
qw~ \·fíl> lidat· ilmanlc a ~ua Y.idn IH'(~fission~l! pa~·a mais !arde
:qH·,~nder•·m a ul ilizal-o eom a devida efflmencra.
:\rt. 12. As mat.crias ;.Je ensino na Escola serão tlistr.ibu ida~ c profP~"ada~ na :ll'llr•m e pelo modo Reguintc:
.)1)

l'rimciro

t1111W

(na Escola)

Parfc T!H•ori<·o-Pratica
f' c·adeira -· .\lgl'lwa c'UJWI'ÍIIt', Geomcft·ia analytica. CaldiiT<•rPneial ,. inft~gt·al. l'<·l•l lf'n!c eafhcliral.ieo. 'J'n•,; \t'Zt'.", d·~ nma hora, por semana.
l·~n,;itto auxiliai' Hcpeti<:õc;-; e applicaçõcs munericas.
l'<'l•l ]t•ttf.<~ snhsfifnfo. Duas vezes, de uma I10ra, por semana.
~'" earleira ··-- l'hysic.a ''"Jlr>rimental, espceialmcnte calo1·,
:~pli1·a e mol.eoJ·ul,lg·ia. 1'1'1!1 lt•ntl' eatlwdratico. 'J'res vezes, rle
llltla hora, pnr ccmana.
En:o:itln anxiliar --- l:P[l\'fi;:fof's c applieaçõrs ntnncricas.
lti."lt·ltttll'lllo ...: ,. t'.\fli'I'ÍI'IIi'Í<l;-;. J'••l" knf,. su!Jsl.il!tltt. llua,; \"<~
z•~'. dt~ nrna !Jora, JHJL' semana.
::· cadeira - <3romctria dcscriptiva; perspectiva c som!lt·a~. n.•c:enho rle pt·oj<~reõc-<. l'clu lente cathcdratico. lJU:l';
Y<·zt··~. tltJ u!lla hora, p<Jt' semana.
I" anla llescnho g-eomotrie~J c de aguadas. Pelo prof·~ .:so1·. C ma vez, de duas horas, por semana, no tempo das
I i. I:; :'ts JG,Hi.
''tlln

l'al'le ]Jmtica
:2' aula Toellltolugia de machinas c calllciras em geral. Estudo summario sohrc o seu funccionamcnto. Pelo iu;:;l.t·twl ot·. Uma vez. de uma hora, p:w semana.
:f• aula Marinhar·ia. Nomenclatura e termos de marinlla. Estruel.ura tlo easco. Mastreação e acccssorios. Ancora~, amarras c eabresf.antc. Typos de navios e sua classifica<;üo. ~\rqneação. Compartimcmt.agcm. Gollect.ores, esgot.J c alaF'amcnl•'- l'l'lu instl'ndor. Uma; vez, do uma hora, por sctttana.
f .:-r· ·
í' aula.--. Navegação Pslimada. Pelo insLruclor. Urna vez,
d··· 111n:t hora, por semana.
G" attla - 'l'cchnologia naYal em francez das machinas
1'111 gl•ral c navi:Js a vapor. Conversação franccza. Pelo insII'It et" r·. I J 11m Yl'Z, de uma hora, por semana.

1
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ACTOS llO l'rt!l!:J:
(j•

1'.\lét:l'TI\ll

anl•a- Tr•chnologia naval em inglcr, das m:whinas em

;::cr·al o navios a vav"r. Conv,·r.saçii" in;;lczu. Pt•l" in~f.l'llcl.or.
1111:t.·· \'f~zrs. dn nrna hora. p11r ~PIJJana.
Tt·ahallios dn orrieinn --- ~~~n iços tlc l'eneim e de cal-

dt•i n!iro
ra~, por

rle

fcrn. Pelo iné:ft'llt'-1 •li', Quatro vnze;,;, de•. duas hono trmr" da.~ I 1,15 :b JG,15.

~cnJan:l,

l'ritttr·iru 1/11/to (a hnnlo)
l'ml ira

dt)

1::1YPg:t1;iío

t·~l irllatl:t

r~

nmrinh:tl'i:t. Balisa.•1 ,·alrlr'iras 0111

nwnlo. ~i~nal:11·ia. N'illiPile\altll'a "''· mar·hinas
~pr·al.

~fll'\ i(:t~:-;

dt'

llfl:lf'IP~

!111 l'rl!l\·,··~ ,. IJ:l;-, t·aldt•it·:.l~~

S•'!tllndn 111/.1/r! (!Ir~ l:'sr·nlo)

f'al'i"- Tllf';,,-j,·,J-I't·:ll ica

I' ,·ad••it·a
i\!Pr·anit•a l':wion:ll. ~l<'l':tllil':.l appli•·ada :ís
1/,:tr•ltill:J·i <' :111:> :JYÍÍÍI•::. [<~-~llldll .·:liltllll:ti'Ítt d•• l'l'.·iÍ·ii'IJI'Ítl ti••::
lll:tl•·ri:t•'>'. I''''" ]1'1d" r:illit'dl'nl ;,."· Ttr< ,,.~,·~. dt· lliJJa h•"':!.
IH lf' :-f'l!litfl:l.

I•:''' in"

:tu:.. i li:,,·
- lt•·t:··! ;,-:;, .., ,, :Jppl i•·:tr·•ít•:.: ''''""'l'ira<.
i<'IJ[f' .'''ilt·:líiiJill, f)ll:l.-> \'':0',1'.-:, ,;,. IIIIJ:t htll':l, ptll' ·'f'IJI<lll:l.
:!' ratlt•it·a -- Eslwlo l'llllll'l<'ln dos gt•radot'l':~ dt• \l\Ptll'
lll:tJ'il Ílllll::'. pi'~'''l'tiirf" df' IIJr•rJII"d,II:IJIIÍI':t. Ctllllillt:'l Í\ PÍ~. Val'"i'Ít.:ll[llt't'S I' dislilladnl't!S. J'1•lo !r•nlt• l':i.ll!t•dt·alit'<>. Ti't•-; \l',..,·~. d(l nn1n IHn·;1~ 1)111' ~··WIJI:tna.
;r f':ulPii':t --· Cililllira rnin••J·nl ,. nl·g·:!llir:J. ,.,Jw!'i:I!Jttcn(c
n 1·Sill!lll rll' r~xplosi\th. Liilll'il'i!':tlllt'-'. :'lnt;i)l'!' d•• IJ1t'l:lllttl'gia.
l'r•lo II•Jllt•. 1::tl IJE•dral iro. Tn·,·. \"t'ZI'S. dr~ lllJJa ltnra Jtlll' C:I'JJ!alla.
E!!sinu :\11:-:iliat· -- Exttr•ri,.wiac: 1• lrnltalllfv ti·~ l<thor<~.tn
l'io. l'r•lu [Prdt• si!IL,Iill<fo. [11!:'··· ,,.,, ·• d1: liJna hora. l'lll' H"JIIana.
f

1'111

l'm·/ •'

{'1'111

ir: ri.

1" aula -- l'ra[i,·a do!' a ..;~llllipl(ls da ~· rarJ,•it':!, !'tii11Jll'I'1JI'IIrfendo: !'lllll'!'ÍOII:tiiJ''Tiill. t'lltllltll'<:iío. :tv:n·ia~. 1'1'(1:11''1' I' •·on,_,,,,.v:H;ii.<~. Applit::u.:õr~~ llllllHH'it'as. 1'"1" io~I.I'JII:illl', l.l11:ts \"!'/<':-:, dP lll:Jll !tora, Jllll' S!'IJWIJ<I.
2" allla -- .\la1·inhm·ia . . \halr·oanll'nlo.
J•;ll,·alltn. "\gua
:illl'l'la. lnrl'tHlio. :'lallfrag·in ,. ~ahanwnln. \!:ltJ<')II':J:-: dP Jll'cn.
l'•dicia d1• n:ll-,'-~a,·iio 1naí·ifin•a I' l'lll\ ial.
í:J>'Il't'<'lu:·.
I '111a yr•z. tiP tlmit i1ot·a. 1'"'-' ,~t·nmna.
:1·' :JJJla ----· Tl•:·linnlo~·ia JtaY:tl ••rn in;:-l1•z das 111:11·1iina~ l'Jn
~-r~1·al I' navio:-: a vapor. l:oJI\r•r:-:a~·:io ingiPza. I'Plo inslt·tw.toe
da ti" :wla rio L" am11J. Dua~ \I'Z\'S, dP l!IWt hora, ]l(ll' Sl'!ltalla.
-l" :tJtl:t ~ L•·valil:tiJl<'llltr' '"l"lé!T<I['Iiir"s ,. "''''''"ll•t i'I'SJH'cfin•. f't•fo ÍIISit'll!'i!ll'. f'111;1 \ 1'1~. tl1• til!,\~ l!lli'il~. jllll' ~1-'lllilllll.
JJ<I l<:IIIJlO das ll,l'í :í-; J.(\,l~•T•·ali:li!Jos "'' ol'fit·ina'i -. ~'·'~n·it:,,~, rl1• r•;Jl•kit <'Íi'" d1• nnhrt• '' IOI'Jlt•Íi'"· ['"'" ÍIL-drlil'l"t' (lq;Jiro \1'/•'S. ti•· tl;r:t·: il'll'it:'.
JHil" ~c·nt:llt:t. 111t lr'!llp!t da...: 1 !.f~i ;·,:. f!i.·i:-;_

I'•·:"

Co1il inll:li':tll da ]Jnl!i,·n d•· lia\'i'~ndin I':! Í111:•d:J ,. d" llta:·itilJ:II·ia. l'r:tliJ·a tios ~l'l'Yir·nc; ,1,. l':iltii'Jr:l~'. ~<'I·.;,.,."' ri•·. q<tal'lro-; 1111 l'"il\t.f. " ll:t·{ lll:tl'hiÍ11<." !'l'IIJiid··l•r•:J·'.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Terceiro anno (na Escola)
Parte theorico-pratioa
1• cadeira - Astronomia precedida de trigonometria esvhcrica. .Pelo lente cathcdratico. Duas vezes, de uma hora.
po ,. semana.
l!.:nsino auxiliar - llepetu;ões e applicacões numericas •.
l'do lente sulJi:llHuto. Duas vezes, de uma hora, por semana.,
2" cadeira - Machiuas a vapor alternativas e turbina& a
, apor. Machinas auxiliares. .Propulsores. .Pelo lente cathetll·allco. 'l'res vezes, de uma hora, por· semana.
::l" cadeira .__.. ., .ffilectrkiU.adc (es~udo completo). Pelo lente
callledraticu. l'res vezes, tle uma llora, por semana.
J<;nsino auxiliar - Hepetiçúcs e avplicações numeriças.,
ltadiotciegrapltia e ratlioLeieplluuia. Transmissão. .P.elo lenLe ;;uJ.JaLituLu. Dua~ yezcs, ue uma ho;·a, vor semana.
1• aula - _Estudo sunmmrio do Direito Constitucional e
rio lJireitu l'enal l\liJJl.ar. !•elo prufossor. Uma vez, de ·uma
li•ol:.t, jJOl' SetllUIIU.

t" aula -- 1'-loções de lheoria de navio. Manobra de navio
a ,-ela c a vavo1·. J~voiuções navaes. ~.Pelo professor. DU!ll!l
1 czt~s, do uma ll'Jra, por semana.
;r· aula - Hascull'ilo;; coLados a mão liHe e a instru~
mentos, simples e completos, de pecas de machinas. Pel~
1H'oJessor da 1" aula do 1" ali.IlO. Uma vez, de duas horas, pc:u:
~emana, no tempo de 14.Hi ás 16,15.

Parte pratica
i• aula - jJratica do:; assumptos da :.t• cadeira, compre..
ltuudentlo: lunccionamentu, C'Jnduccão, avarias, reparos é
o:uHHcrmcão. A.pplicacões numericas. !>elo instructor. Duu
1 •;z,~s, tle uma hora, por semana.
5" aula -- Pralica dos assumptos da 3" cadeira, comprolleHdeudo: iu,;Lallações eleclricas qe alta e baixa tensão em
· :;el'al; Juncciouamenlo, eonduccão, avarias, reparos e cQns~~
vaçã•J dos tlynamos e motores electricos em geral. Medidas.
Pelo instructor. JJuas vezes, de uma hora, por semana, no
telllpu das 1!t.i5 ás 16.15.
,
ti" aula - Technologia naval em inglez das maohinas em
geral e dos navios a vap'Jl'. Gonverllacão in:gleza. Pelo IIl8trucLor da 6" aula do 1" anilo. Uma vez, de uma hora,· por setuaua.
·.-l
'i" aula - Hygiene naval. Physiologia do corpo humano.
1' r i1110iros soccorros. Pelo instructor. Uma vez, de uma hora,
P'll' semana, pela tarqe.
Trabalhos áe officinas - Serviços de ajustador, modela•
dor c Iundidor. Pelo instl'uctor. Duas vezes, de duas horas
e duas vezes de uma hora, por Sl)mana, no tempo das 14,15 !s
I li, 1 ~.

Tcl'cciro anno (a bordo)

l•:stndo sobre a llrganização interna do navio em geral.:

l'r·al iea dos ·"erviç·'s {lo• machinas propulsoras. Serviços de
q1r~· ri os no convés, na installaçã.o .electrica e nas maehina<s
C"])()ciaes.

~·~-~ll

~

Quarto mmo (na E8cula)

Pn I'l e l hco1· ico-pt-atico:
:l" cadeira Navega~ão asLronotuica (estml1> eomplclo,
juclusiw· o dt~ agulhaH). Pelo Jpnf i' e a! hmlratJco. TT'CR Ye~es, de uma hora, por semana.
~· callnira Artilharia precedida do estudo dH halisfica.
!Pelo lcnf(~ l'alho•tlr·;üico. Jlua~ Yr-zc~<, de uma hora, por SP-

anana.

~t" cadeira )lachinas espooiaes, comprohendeiHio: a
uxplosão e a combustão interna; frigorifica~. de eomprimir ar
e hyi.lraulicas applicadas á Mar·inha. lnstallacõcs rcspoodvas.
Pelo lenle catheflratico. Duas Yt>zes. de uma hor::., pryr semana.
1• aula ~-· Hyd,·ographia e oceanographia. Estudo summario 1k gf•odesia. PPlo prufP~SOI'. Duas vezes, de uma hont,
por SPrn:tna.
2• aula - .Estudo ~·mnmario de Dil'eito Marítimo ~~ Com
merei:ll ,. Infei·nac.ional. Pfll•1 professor da 1• anla do 3" auno.
lJma \ez. de uma hora, por semana.
3• aula -- De:-enhn de maehina..~. IP<elo professor da 1• auln.
llu r• anno. Uma V('Z. d" rlnas horM, por semana, 11n tempo
das Hl5 :í,.: Hi,15.

·

·.'f· aula -- .Pmtiea doR assumpt.os da 1• cadeira. Instru-mentos. .\gul has gyroscopicas. Repetições e applicações numericas. P1•lo instrucf.or . Duas vezes, de uma hora, por semana.
r;• aulu ... .Pratica dos assumptos da 2• eadeira comprehendcmlo: J'epeticões e applicacõe,s numericas. l\faterial
de artilha1·ia (~ pratica •te ti•.·o. Pelo inst.ructor. Duas vezes,
tlc uma hm·a. JHH' semana.
6" aula ··- Pratica dos assumpt.os •la ~ cadeira, com.
I>rehendcndo: Junrcionamcnfo, condnc'=ão, avariaR, reparos e
conservação.. \pplkaçiícs nnmürica~. PAio in!lf.J'Uctor. Duas
:vezes, de urna hnl'a, por t>cmana.
7" aula -- Torpcrlos c minas. Defesa submarina. Pelo
insf.l'uctor. TJuas vczef;, dc uma hora. por semana.
ga aula - Ilisloria :\filitar Naval. Psychologia militar
ilos grandes eapit.il.es. Pelo in~fructor·. Uma vez, de uma hora.
por semana, pela !arrie.
·
Trabalhos fie officina:;: ~- Serviços de olccf.rieidade. Montagem ~.~ fksmontagcm das machinas em geral. Pelo instructor.
Quatro ·..-,-.zc,.:, flp finas horas, pnr semana, no tempo das H,f{)
:ÍS

16,15.

Art.. 1:1. As mat.erias •Jo ensino theorico-pratico consti,.uirão f J·cs H'.r'(:Õcs formadas rlo mo rio seguinte:
Primeiro. scc~:iío - Cornpmhende: as 1" c 3" cadeiras do
1° :mno P a f • do :!" anno. ('0111 t.J·~>s !Pntes cat.hmh.'nt.icos e tres
]entes :ouhsf.ifnf.os.

a

Segn1ufa secção -

Comprehende: a 2• cadeira do 1° anno

3• do 2° ,. a 3" do 3°, com f.rcR lentes cat.ltcdraticos o tres

lentes su!Jsf ifufos.
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Terceira secção- Comprehànde: a· f• cadei~do 3• anno
a t• cadeira do -!" anno. com dous lentes ca.th~àticos e um;
"nbsti Luto.
Art. H. As demais cadeiras e aulas, não consignadas nu
secções acima, constituirão matariaS' independentes.
11
Art. 15. O ensino theorico-pratico será ministra<1o de
modo que se evitem os excessos de theoria, as generalizações
prematuras e as diYagações inuteis1 devendo cada docente traI talhar par·a que o alumno aprenoa sempre de conformidade
com as func~ões l!lle terá de desempenhar nos primeiros postos de sua c tiLTi' ira profissional.
·
Art. 16. o rnsino da parte.. pratica será ministrado, semfll'l\ que für possível, junto ao material!. ficando, nesta parte,
terminantemente prohihidas as exposicoes theoricas que foJ•ern cxclusiYament.c da competencia dos cathedraticos e proJPssores.
Art. -17. Os programmas de ensino serão organizados de
Ires em tres annos e só terão execução depois de approvados
pelo ministro, que poderá modificai-os, si julgar conveniente.
Art.. 18. O ()nsino será gradual e successivo, não podendo em hypothese alguma, qualquer alumno, passar de um
para outro anuo, sem l.et· cursado e obtido approvação em to·
1las as mate rias do anuo anterior.
Art.. i 9 . Os alumnos, acompanhados dos respectivos in:'ltructores, visitarão as officinas do arsenal, fortalezas, fabricas, laboratorios c navios, devendo os commandantes e direc.tores de cada um desses estabelecimentos concorrer com a1
suas explicações para que taes visitas se tornem de verdadeira
utilidade.
Art.. 20. Para o ensino das 2• 3" e 4" aulas do 1• anno; f•
<'· 2' do 2"; !t" c 5" do 3" e 4", 5", 6" e 7" do 4", os alumnos serão dividido~ em turmas de dezeseis, no maximo, regendo o
t't•spect.ivo inslt•uctor, duas turmas.
Paragrapho unico. Para a execução do disposto neste arl.igo, as homs de aula e estudo, correspondentes ás materias
elas aulas nell~ I'efericlas, poderão ser empregadas, indiffel'l'llf crncntP, para um ou outro fim.
Art. 21. Os alumnos da escola farão em todos os annos 01
scg11inf es nxcrcicios:
f" grupo - Gymnasf.ica c natação:
2" grupo -- Esgrima dtJ floreLe e espada;
:J" grupo - fnfanlarin, artilharia, esgrima de bayoneta •
~

o~,·alcrcs.

~ 1. • Para dirigir os cxercicios dos f• e 2" grupos o GoYcrno nomear·á ou rontractará inst.ructores profissionaes civis df) reconhecida competencia.
§ 2. • Os exercícios do 3" grupo ser·ão dirigidos pelo ajudnnte do Corpo de Alumnos.
§ 3. • Todos esses exerci c ios deverão ser conduzidos com
a Jl<'I'I'S"ari:>. ntodi'J'at)io, nfilll de Be evitar cansaço demasiado
:w~ alnm•nos.
,\ri. 22. Os tempos na Escola comprehendern quatro
grupos distincLos, a saber:
t• grupo- das 8",00 ás f4".
2" iTUPO-das u•,15 ás Hl~,f!:i.
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a·

grupo- das :f6h,30 ás :f8h.

4• grupo- das :19\30 ás 2P,45.
Estes grupos serão subdivididos do modo seguinte:
1• grupo:
:f• tempo- 8,00 ás 9,00 (aula);
z· tempo- 9,00 ás 10,00 (estudo);
3• tempo - -10,15 ás 11,15 (aula);
4" lcmpo--H,Hi ás 12,15 (estudo);
5" tempo- 13,00 ús 14,00 (aula).
Durante us tl'es tempos de aula, em numero de 18 por·
semana, se1·üu dadas as aulas de ensino theorico-vratico (' as
do ensin•1 praf.ieo, cxceptuadas as consignadas nos tempos do
dos 2" e :l" grupos. A distribuição destes tempos será feita
de mudo ([UO, dmriamcnte, ao primeiro caibam as aulas dos
lentes calhedtalicus, e aos demais as aulas dos Jll'Ufessores,
1r•nfes ~ulJsl itulu~ c iustruetores, tendo-se, por(!m, em visf.a:
1", quP eada lição não cxeeda de uma hom;
2", que os cxei'Cicios, excepto os de cscaleres, não se prolonguelll por mais de 4:-J mirmLos, e que os Lralmllws pralieos
não se p1·olong;ucm por mais de dnas horas.
2" grupo --- tempo nnico 14\15 ás 1G",Hí (offieina,
desenho geomcl ri e o c de aguada, mscunho de Jll'l.:al:l de machina~, desenho de machinas, levantamentos lo[Jograpllir~os c
desenho respectivo, pmt.ica das installações clcd ricas), sendo: uma vez, de duas horas, pol' semana, para desenho geomcl.rieo c de aguada; uma vez, de duas horas pot· semana,
para rascunlw; uma vez, de duas horas por semana, para
desenho de machinas; uma vez, de ctuas horas JWl' semana,
pai' a lcvantamcnt.o,; I opugrapl1icos e desenho respectivo;
duas vezes, de um hora por sernana, para installar;ões cleeLrieas c todas as demais horas appticadas, exclusivamente,
nos trabalhos de offieina.
3" grupo -- lcmpo unieo -- 1G'',30 ás 18",00.
Deste grupo serão utilizadas duas horas, por semana,
para o ensino pratico, sendo uma hora para a 7' aula do 3"
armo, "Hygicne uaval c primeiros soecorTos'', c uma hora,
para a H" aula du 4" anno, "llisloria militar c psyclwlog;ia dos
grandes capitães". As demais horas são applicadas em exercícios ou recreio, de accôrdo com o ho.rario geral anne.xo a
este regulamento.
4" grupo:
1• tempo-- 19,30 ús 20,30 (estudo) ;
z· tempo--20,45 (n.; 21,4[i (estudo).
Paragrapho uni co. Serão rigorosamente apt'oveitados
pam estudos lodos os tempos quo deixarem dH ser uU!izadoH
pelos doeenf cs. insl.nwtor.·es c ajnd:n1f ·~ rio Cnrp(l dP :\ htmnos,
''111 •·aso rln i'alta dos mesmos.
·\ri.. ~~::. Duranle as horas do rrereio, •1uo s;ln d:\s H;,:w
:í' 1:-1 IIOI'as, srJr:-to pennifl.idos us seguintes jogos:
A burro, a Ulll.m'elln, o foul-lwll, o jogo da l;ola, o cricl•et,
o laH:n-temús, o crocket, o athktismo c o11tros que concorrerem para desenvolver a força e destreza dos almnuos, sem
pôr em risco a sua saude.
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CAP:ITULO III
1\L\'I'F.RIAT, PARA O ENSI'NO

Art. 24. Para instrucç!ío t.heorica e pratica dos alumnos
hnverá na e'-rola:
Uma bibliof!h,,rn e umn sala para leitura;
Um gabinete rle physica;
Um gabinete de elerfric!dade;
Um laborntorio com os necessarios apparelhos e reactivos
1mra as manipulaç{í·p,s ch imicas e pyrothechnica.s;
Um gabinete com in~trumento de topographm, de geodesia P hydrofraphia;
Um ob!'-cnatorio astronomico com espaço bastante para
a!' installaçõcs do!' instrnmrntos ast.ronomicos, de navegação e
Jttl'f rorologicos;
Um gabinr!P dP mccanica applicada e machinas simples;
Um gahinPf.p rh• machinas a vapor e de machinas es~e
cir~P;;, contendo um p~;r•mplar. pelo mrno!'l, de cada typo utilizar!" na Marinha:
TTm gahinrfr dr lorpcrlm: e minas;
llma Rnla roulrndo canhõ'e~. projecti;; c espoleta~~
Uma ~ala c.onfenriiJ modelos de navios;
Uma cr.mpiPfa nfririna perfeitamente montada, para a
ius!.J'l.Jcção p rat.iea:
Canhões de rtiYCl'SIJS f.ypos e calibres, convenientemente
inYiallarlo~ para PXPt'('irioR de tiro ao alvo, e um gabinete para
o:

apparPlhn,; Pif'rln>-hali>dicos;
Uma P-ala f"'''" Indo armnmento portatil, objectos para o

(•ns inn rlP na I :-~eão.

l' 0 grima. gynmast.ica e jogos escolares;
r:>nhõrQ f!,~ cnmpan h a com os respectivos petrechos, rep:lrni'. pnl:-trnrntn~ l' mnnir:õcs para exercícios c pratica de
tiro;
Um ou mais tuhoQ p:Hfl. o lançamento de torpedos, e uma
machina dt> comprimir ar com accumuladores para o carregan,,.nfo rios mPsmn, torpedos;
EsralNr''· r!ll nnmrro sufficiP.n!c, para evoluções a vela
P :1

T"f'TllO;

J,anchas a vnpo1· r a ~awlina para rxr,rcicioR dos alumnos
r ontrm; serviros:
''I'nrprrlPir:i.s. lHlYin nn naYios drst.acados para o serviço da
r-·f'11ln.
P.APITTJJ.O IV

Art.. '!5. Rrrfin srímrntP matriculnrlns na Escola Naval
arnwl!Ps a fJlll'nt n ministro rla Marinha manrlr, rlar praça do
n-,pirnnfp

:1

·~narrin-m:lrinha.

Art. 26. Ninguem scró. admittido á inscripção :í matrirnla na Escola sem provar;
. tn. qur, P hrnsilriro: salvo se o Governo permittir a maf "'Cllla na r~ cola dr, um rlf'fcrminado numero de alnmnos dos
d·•rnai~ paizroQ anwricanos:
'-'". CJlll' foi Yrtrf'innrln ('.nrn resJJltarlo nproyrif.aYcl;
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3", que a sua idade está comprehendida\ entre 16 e 1·8
:mnog, na rla!a estahelrcida neste regulamento para a abertura
tl;~s

aula~~

4", que é solteiro e tem bons antecedentes dr conducta.
:.!l••c:lada Jl'''' nnlorirlnr!Ps competentes;
5", que foi approvado pelo Collegio Militar, Collegio Pe•h·n n. ou I'Sfahc•il•eimnnlos inspeecionados pelo f'..()nsnlho Su(II'I'Í()l' dn En~inn. nas seguinte~ m:1terias: porl.uguez, francez,
ínglrí':, g<·o~!r :li' !lia t• r>lr•menlos d11 cnsmo:.rraphia. hi~f.oria do
1\ra,;il, hi:dwi:: UllÍY"I''mi. aritluuelica, algchra. nlr>nwntar. gco'' li' f ria. lt·iz•· J!ll!JH-tl'ia n•etil inca e physiea e chimica.
Arl. ?I. O ..: candidatos á mat.l'icula na Escola 'lavai serão
;:IJbmf'!fiüo~ a rxarne vestibular, que consistirá em provas esrTiptas " n1·ar~ dr arithmel.ira. alg-l'lrra. ::;-eome!.ria !' trigrmofltf)f,r·ia !'l'l'f.ilinea. dP a<·rin·do l'fllll 11 P''llgl'anmw or·1.mnizad.:.
1 ,·":~

'''lP.t~ ''~'f..::ação.

§ 1." O examP

vr·~filmla•· r'OIIli'Ç:u·:í t!PJWÍ~ r!P Plll'ei'J'arla.::
i ll~:'l'ipr;iirs.
& .'!." A eommisRiio examinadora compor-~e-lta. dr quatro
rnPnlhl'llé', nonwarlos na orrnsiii<l prJo miniRt.ro da Marinha.

proposta dn rlirretnr. sob a

Ji<ll'

])!'e~irlPneia

ainrla

dr um

!··n! · r·nthr>rlratico.
~ ::!." o~ pontos para cxnmrs, organi7.arlo;.; pnla crnnmioRão
•·xarninadora no rlia da prova n;wripl.a. sPrão <'111 nllmnrn de
oiln pnr rnaterin. d••vPndo <·arla um r·.onlrt· mni~ r!P UlnH pr1rte
d: · íll'ngrarr.ma.
.,."
~ 4. • O ponto da 11l'rlva f\scr·ipta. sr1·á rllmmum para todo-s
o~ r•andhhlos r tirado á ~n!'te. dun~ hot'aR antes do exame: o
da JWnva. oral s!'rá tirarln igualmr>nf,. {t ~ort.l' por· r';-11ln r>xrtminr ndP. :·nm a mesma antrcedcneia.
§ !>." .Ant.es riP sr> inir.ial"cm :1~ pr11v:t>: m·nr~. a r:ommis,iin

· r•:r;nir·;í nam. jnlgar as ·escriplas.
§ 6." O gr:io de merer.imento da prova ~s.cript.n. de cada
eandir!rafo. srw(l mcncinnadc na rr~s.peetiva prova pPlo rprosid~nt~ e por ((}elos o~ .rxamina'dOrP~. r,nda um dns rynars auth~n-1i c ará cqm a sna rnhrica o grá 0 que conferir.
§ 7." O ~Táo dP merr.cimcnto da prrwa oral SP!'Ú ignnlmente
mr.ncionudo na proya escripta r aut.henticado do me:uno modo.
§ 8. • O tempo conr.r..rJirlo para a prova secripta será dn
trrs horas; e, na prova "Oral, nrnlmma nrgniçiío porlr•r:í p:wrnlf't'
r!r· ~~O rnirmtns.
§ 9." Os grãos conferidos nas di ffrrentc•s prnvnc: terão o

,-:·hr

rl<~

zr-wo a rlPz.

~

W . .-\ média dos gráns confrrirlos po1· carb. nm dos cxamin:ldor·r•s em .iulg-rt.mcnto das dunP. provas, dnr(t o gr·án de habilitação do candidato, gráo eRtf1 qui' o prrsidenh~ d1l c-omrnissfío menrinn:1rá na pi'Ova escriptr.. nnthr>nf i c ando-o i'"m :1 ema
I i I I I' i(''}.,

§ H. Scr:'i con~id<eradn inlwhilitado o eandi•!r,l" q11e mn
qunlrlllf.'l' das prov:H !.ivPr mairrrh dn gráos zrrn. ou <mw Illl'di:l :nff'ri.;r a quatro.
§ 12. O candir!nfo inhabililarlo na prnv:1 r~snipl.a não ser·/\
' r1": :fi i r! n :õ m·a I.

§ 13. No r:nlrnlo dns

mrdia~

dP

C:11ia

prova '"' ft':ll'rt'i('.•':

tl.:í r•11 m~iorr':-; ''''rito compularln~ enmo nma unid~dc.
~ 11. () rr~ult.arlo finnl da'l prnvnc; rn·p~fnrlnc; pPlno.
d~f""

·~PJ·:í,

r·~tndl
Jln Jll!'Ó'IJl(l cJjn ·<llt .iiiiP:lrt'JI'Ilill. l'l'f,!ÍSfl';idll <'111 li'.TO
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~spL-cial, mediante termo :ai!ISignado por todos os membros da.
t'Ommi'!tsão examinadora.
§ 15. Tceminadas estas provas, a commissão se reunirá
para prooe.dc:r á classifieação dos candidatos, de aceôrdo com a
mt'<dia por cllt•s obtida, quo sm1' a méd•ia arithmetiea. uns duas
{II'O\"US; •esta Clll.SS'ificariio Sm-á. l'eg'ÍSf-t'~da TIO pT"O!pl'ÍO livro do
tN·mog do •t\xame.
Art. 28. Organizada a classificação com ·as pr~fe!'Oncias
l':>l.abu!flCida:; nest.~ :reguJ.a1mmt.o, será a m~sma rmvi·aida ao
.ministro da hl·arinltn. ·que. si nrw tiver motivo;< de ordem resnrva.da para. !'Xcluir qna.lquor candidato, autorizará a praça
na ordem da classific.ação. ele ·ac.côrdo com o numrrn dr~ vaga'!,
s••mlo prtlhihirlo admitt.ir alnmno..'! ouvinte>~.
Art. 29. A inf::t'ripcíi.o dos randidatos á m:üicnla srt·:i feita
~~m I ivro espl"cial. mrdiant>rJ rrquerimento frito ao .direetor,
a,:sig·nado polo p:l>!~. rnãf' viu\'a. tntm· nu eot·l'e&pondnnto do!'l
nrosmos canrlirlaiM, P insh·11idns C·Om o;, dncumrnln;:; qnr compr·ovl}m todas •RS Nllldiçõe11 do ·ar f.. eü.
1\rt. :10. Os si~roatarins i.! os rr.qucrim:cnl.m 1!11s raudida.los
à matricula deverão declarar que se obrigam u indemnizar ao
E~t3.do Gs •p!'r~.inizos e damno~ caus'<tdos á F·azenda Nacional
fJAlo9 -alumnof;, :.t<;sim como n. ~ompl·l'tar trimesLralrnr>utr. as
peça~ de fardamen!.o " drmai<~ o1b.iect.os qnr> fnr·rm maN•.a:dos no
··uxoval t' se t•sLragarem uu extraviarem.
Art. 31. A 'inserip~~ão ,·pt·á abt>rt.n, ter·minados o;:; trahalhos
•lo annu IN'·tivo e ccntt<"·eido n numero ·dt• va~a,;, dt~ aceC.r•do com
a lei d1~ fixa1:ã.o de forra navn.l para o oxercicio !'eguinte, de' ••ndo ser enr.!'rradn no nlt.l.mo dia util de fcvrrl)iro.
c\J:Il. 32. J':' condi1;1i•J ;f'XCln~iva <le .prcfel'rncia :Í matricula
a mrHwr colloeaçtlo na elassifi~ão fcit;a dr. areikdo eom o
~ 15 do art. 27, cabendo aos r-Iasstficados que tenham o cm·so
completo rlD Collf',!!'ÍO 1\1 ilit·nr, Sf>mpt'P, um terço rias vng·al' oxis1Pnt.r~.
Al't. 33. Em eondiç.õr~ dr igualdade. pcw~m. s~rá dada a
lll"efct'nncia .ao~ filhos rlo<~ Eshtdfi<S d1• que não hnja ainda nc~lhum alnmnn m:1fl'ir11l~Hln na. f:,cola ·on f!Tli' n~ fr>nha rm

rnf•nor numero.

Art.. 34. Os candidatos :í. matricula serão inspeccionados

JHll'

uma junta de saudr. cfmstJituida de tros mcdicos des:igna-

!los pc!Q inspN".tor dr. Saude Naval, sendo um prlo menos <1.'1.
E"lcola, '<l qual trrá em vista, quanto ás condiç9c:; dn aptidão
physica, as regras n~tah~ll"cid:l·~ nn avi<::n n. L 71 i. dP li dn

nutubro de 1919.

Paragrapho nnico. R! o laudo favora.vel ao candidato não for
ll!lammr, o ministro nomeará nrwa ,junta ·soh a prPsidrnoia do
in,:;peot,or rlo Sand0 Naval, a qual decidirá por maiOl'in clr. votos.
Si desfavoravel, proced<>l'-!'1'-ha •In m~''>ma f6rmn. ca~n o in~ •··l'P""l::tdo r~'('Ort>a a(l mini,.rlrn.
Art. :'l:í. :\ ma.trirula nn~ annos ,~uccf's;;ivo:; .!10,; curso~
s(•t·á frita pr~lo ~cc.r•ctarin rl:l E'>cnln. i'flrlr.rendonte dl' Jll'l.ic;-ã() ao
dirPetnr, hastan1lo. nprna;.:. app1•oyariin •'m forJas as mat.P.ria.s
dr.

:.~uno

:mtrril't'.

_\rf .. 31:i. Os enndida·h5 iu;;eripto;:: :í maLt·irula qnc não s~
:t.pt•~>,;;nnt.arenr :1 rxamr: no tcnrrw d~"!Prminruio !Wrrll'rií.n o fli'~'·iln a •·ssa mat.J·knla .
.\t·t. :li. Os camlidalt•~ aclmittidos quP não:>!'· aprPsenlarem
;í J·:~~~ol;l un rk1 m:.~r'('.nrln. nr>m jtl;;!jficari'm a ·'1un aw;~,•neia dcn-
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tro dr. trcs dias, serão, por proposta do director e de~isão dn
ministro rla !\farinha. substituídos pelos que se seg111rem na

lista

das rla>:.,ificR~?Ões, Jog-o abnixo do ultimo admittido.

CAPITULO V
f\F.GIMRN J)(lR (':flflROR

Art.. 18. O ~HlllO lrrtivo romf't;·a·r}\ nnrmalrnf'nfr nn prir• frrmin:m'i no nltimn din nlil

meiro dia ntil rln nlf'z dr alJril.
fln novrmhro.

P·arng-mphn nnico. Qunndo ocoormm circum,fanrinR rrlcvnntes flll~' nron~rlhrm n adiamrnto r:ln abertura •laR aula,; nu
a proro~a('.ão do sPu funccionamcnl.o. poderá n rniniRfr1• ria
Marinha rir f ~rm in ar qualquer de~sas medidas.
Art. 1!}. Durantr o anno lrdivo 9Ó serão f'oriados, além

dos doming-ns. os diaR de gala. rir luto nacional ou nutro'! rlrrrcfadn~ pnlo Governo.
Art. t,O, Os nxamPs rcg-nlamrntares da Escola Naval Rerão realizados de f O dr dezrmhro a 1 O dn janrirn. P nn ~cg-uno:la
quinzena do mez de marco.
Arf.. ,'lf. OR cursos de horrln rir qne trata o arf.. 101 rlevcrão ser rralizarlo~ de 15 dn .ianeiro a 15 de marco, senda
destinado par·:1 ns f,>J'inF: do>: nhm•nn9 o prriodo comprclH'ndidn
1mf.rc 1!) de marr;o A 1 de ahril,
Art. 12. Os prng-rnmmas de f'ni"ino das differentcs materias dos cm·.~r,·; ,;erãn orgnniznrlns de fres em tres annos. peln~
respectivos doe<'nf.:'"· e Rnjcitos :í. approvnção do ministro. depois do parecer rb lionl!regal)ão. que parn !al fim ~"r·{] r,nm·oearla na segunda qliÍir7.~'lla dn man;o.
Parngr:1phn nnir'n. c\n prn!!ran•m:l rl:J9 cadeiras devem vir
anncxos n~ prn"~r·nmrmt' rln" T'C.~P"•'' ivn'' nnsinrw am::ilíarr,::: c
daR aulas drnnndnnfPR.
Art.. 4:l. As frlrias rlo rorpn r)or,cnfP cnmccnrãn no dia
rm qnc tcrmíParo'n~ todos M tr·:1balhns do anno lectivo, n
f.crminnrfín a 1 df' nbril, RPndn infei'T'ompidas pelos examf!A de
<:cgunda époc:-t, si os hnnver. ,. . pc•r ryualf!uer· neccs~irlflrf,. •fn
Qorviço rmblien, nrgcntn c inadinvrl.

flA PITUT .o VT
DO m:rJ!MEN D\9 AlWTHÇfíE!'l, f'IAJID.\TlNAfl 'R NOTA~

.Art. 44. A partir df1 f rlc julho de 1923, os lentes eaf.hc~
rlraf.wn>. r
~oln, af,. n
rnntenharn
Yidirlo nnr

n~ prorr~<orrs r],.verfío rnfrr .!Tar ao. rlirecfor da esrim ?n r]P, rnrln Tlll'z n" nJ'i.!.l"innos ria~ apnc;tilla!" qnP
l.nrlo '' ns~lllllfln a J.rrl'inn~tr· nn n1r7. sr"'ninfr rli-

liriíPfl.
'"'
·
. ~ 1:· Pni· in rnJ'mmli o da scc,...:t.aria, c~f!n<: apn.~f illn,; «crão
rlH;fl'lh111das l'llt folhrfn.q rlacf.yln!:?ripli:'trlns a l111lm rF> alrTrnnn~.
:do~

o dia I rln mrz .<Pg-nintc.
~ ?." Os ':f€SC!lhnR on graphiCP'i que honvor. srrão, ii!llfll·

1" 1'111 ''· fnnwruln.~ nos nlnrnnos ''Tll r<tampas srn:n:t~lfl'1.
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Art. 45 .. Até ;) dia i de julho de 1923 deverão ser entregues ·ao director os originaes referentes ás aulas anteriores
(de abril a julho), que serão, do mesmo modo, distribuidos a
todos os alumnos até o dia 1 de agosto de f 923.
Art. 46. A partir de f de julho de 1923, os lentes cathedraticos observarão o seguinte, nn regimen de seus cursos:·
a) nos dias de aula que lhes tocam (excepto os de arguicão e sabbatina), lerão aqs alumnos a apostilla do diQ, esclarecendo os pontos que julgarem necessarios, e reproduzinrlo, no quadro negro, os calculos ou exercícios que porventura
í~rmtrnha o t~xto:
b) indagarão dos alumnos ns difficuldades de comprellr•nsão que possam ter. esclarecendo-os e chamando-os;
c) obrigarão
os alumnos a acompanhar, com as suas
apostillas, as explicações, e a annotal-as;
d) providenciarão para que os substitutos e os regentes
í'fas aulas dependentes de suas cadeiras possuam igualmoot.e
rssas apostilhas .. nara que proveitosament.e Rig-am a m;lteria
Jcccinnada n:t eadcdra. r so orientem na parte do ensino que
Jllrs eabe;
c) combinarã'l frequentemente com os substitutos e reg·cntc~. das aula~ dependentes a melhor maneira de darem,
estes. rxr.cuçiio emnpiP!a c harmonica á parte que lhes é afl'l'cfn:

r; ar~uirfin os alnmnos nos dias marcados por este regulamf'nfn, rlando-lhes nntac::: marcarão e fiscalizarão as sabbat.inafi, h1rlo dl' ncciirrlo rnm o que dispõe este regulamento.
Art. 47. Os snltst.itntos das cadeiras seguirão em tudo
as dctrrminacões do cathodmtico, aentro das normas estaheiceirlns por rqfr rcgulamrntn:
a) farão ns 1pplir~açõrs nnmrricas e repeticões correspondentes á rnal e ria dada nn~ 'lpostillas;
7;) gui:>rfir. ns alttmnns no flnadro nogro, para melhor
eomprPhrnsão rios exerci cios;
c) dcs~cs cxrrcirios c arruicões dar!io uma nota mensal
a e:dn ah11nnn. r~onfnrmn firn Pst.abelecido neste regularnFmto,
l:mQnrla f'lll Ji<da I'Spr•rinl. f' f'nfregando mcmmlmmtfo au ca.llll:rlraticn uma rcla~ão dessa.~ notas;
ri) srmnrP flll•~ n a.sn1mpfn n comportar, farão schemar,
desenhos ou gTaphirns flllP sm·ão distribuídos aos alumno~ em
e,·,pins. manrlnrlr~s tirnr JWio direcfor da Escola.
Art. 48. Os rngentes das aulas praticas dependentes da'l
cadeiras darã.J ao cnrRn a orienta~ão que lhes aconselhar o
c~thrclraf.ico, cuj:n anla!'l ncnmpa!lharão por meio das apofltiflr~~ fllll' l'PCI'llf'l'f'm:
n) dovcrã0 esforçflr-~fJ para que o aproveitamento tndiYirlnal sr-ja n mnior P n mais pratico po::;sivfll. perscrutamlo
n~ r! i fficulrlarlr'G rJ,, Nllllprehrmsão dn cada alnmno e esclarc•'f'!Hlo-os:
T1) (]l'vr-ri'ín. :"Clllfll'f' '!''~' ftw convrrw~n!P ar• rno;in'l, fazer
c~l/l!l!pas r- ~raphic·os CJIII~, por inf.errn•'ri'" rln r!ire.~t.0r tia Es~
enla. sr>jnm rcprndnzirlno:; f' riiotribnirio::; ao::; alumnos;
f') prr••1ararã.o apnsfillas na forma ostabelecida nest!l regnlnmf'nf.n, rnm n rosnmo rln~ oxplicacões que tenham de dar,
nwsrnn IJI!f' sr- f.ratrr rlr n1rdf'ri~ leccionada em pref'lcnça do mn~
,,., i :11 :
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cl) arguirão e darão notas na fórma estabelecida neste
r1·snlamento.
Art. ,i9. Os rcgcnt cs das aulas indcpcndcnt.cs das cadeiras
SPguirão o rcgimcn dP apostillas, como determinado ant.criornwntl-., excepto quanto :'t 1• anla do 1 anno, 3" do 3", 3" do 4",
pnrle da 'I" do~· (desPnho Lopographir.n). da r,• c f)• do 1". 3",
!In 2," e G" du a· (pa r·tn Ull eonversaçãu) .
Pnr·agrnpho unieo. Os regentes da;;; 1" n 'i' aulas do :J• allll'J
'' :!" do t,• fieam isPnt.os da cnt.rega antecipada. de apostillas.
lievcntlo, entretanto. :lfH'f'Rcnf.al-a.', na met.adn P no fim rl(l
h

1·ur,;o, ::111 dil'Pctur.
Art. 50. :\ aprcsfmfação de apostilla~ poderá SPI' dispcn~ada, tot.al on [HU'cialmcntc, pelo rJir!'ICt.nr fia Pscola. sr.mprc
qnn n a;.:~nmpto possa ser· mareacto f'm 11m unicD livJ·o (ou
dnus, nn maximo) indicando () doeenl.c, cxncLamcntc, o~ nunrrr·us rias paginas 1\0JTcspnndPnte~. de~rln qnn taP::; livro~ pnf'~'alll ;<rr· arlquirirlos nn Ilio dr. Janeiro para todos os ahrmnf)s.
Paragrapho uni co. Rsse~ 1ÍYI'n~ deverão ~N· e.~criptos f'm
porl11gnez. francez nu hPSfHITlhnl. P adnpf.ados eom n.ppro\·a~ão

da •·ungregação .
•\r'!.. 5·1. Nn caso drssa Ruhslil.uiçfio. e•mtinuarã ..
f.:OI' t.udas H'-' dPntais dispn.;icii•·~. l'lllllo

1i !las.

,,i '"

Plll vi-trala.,sP dP aTW'-

Arl. 52. ALt' 0 dia 1" dt• a!Jril di' IH.2~ os doccntt~:; li:~::
lllaterias sujei! as ao regimen tlt>. apustilla deverão apres !'ltar
ao directoJ· da escola toda a malt·r·ia tio curso. revista e corrPcta, eunst.ituindo o original de um «<ivro-texto~. em t'Ollaburacão eom n~ sub.,t.if.ufo,. e in.;lruclui'Ps (~i os !HJtrver par::t
:1 ma !<•ria; .
~ 1." O tn:f.n srr{L di\·idido em lii:ões cortesponcl•~nle'l 'l\l
t·.u r·so, c conterá apenas o agf'nmpf" m•ef'~sario o ~-:nffieieutc ú
in~LrUCiiãn dos aspirantes.
~ '!.Q Rss('s compendio:-: ~Não impi'PS"o.~
pelo GoYI'l'HII.
•l~>poi.'-' d1~ adoptadnf' pela conp;regar,ão 1la J<~senla.
Art. 53. Aos anf nrrs dos !Tahallro.<~ appr·ovrulo,.: n f~uV\'I'llO
•·•mer.dnr:í um promio, ar·hil.rado JH'ln ministro da l\lnrinha.
Art. 54. Dnmnf.c o cnrso o~ :lspir:Hlfes Ll'rfin nnta>':
o) em sabhatinas ef'rJ•iptaF=. mensars on biuw~t r:H•:.::
b) em arguiçõcs ornes dnranl.c o mm~:
r.') nos trabalhos graphil~os f' nos lle l•!'fieinas.
Arf .. 55. Havcr(t sahhatitlfl~ JHI'n:;aP~ " arg11it~ÕI'·; nn~ sPf:ll inl1~s mate r· ias:
·
11.) toda!3 as cartnir·as (PXr.l'pfo :J• do 1" armo);
I>) 6" aula rlo ·1" mmo. 2' " ::• anla::: rfn '!", ~" •· !\' dn :J".
1• n 7" !lo 'Í" armo.
A1·L !í(i. lla\'CI':Í ~ahhatirta" bimrstrars em todas a:; aula'i
tl• 1 I" mmo ( PX!'P.j)f.o a I)• i 2• do ·!". l\' " ';" do :l" " 8" do 4".
Ar'!.. 57. Hnvcrá ignalmrnf.P nolas IH\~ frnhalhnq graphieo..;
df' rlf'~rnho" Jnvanfanwnto" t.npop.Taphico:-< (I' :111!:1 dn 1" nnno,
i' a1tla rln ::'". ::• dn :3"" ::" tln í"• ,. dt'Scripl i\a · :;- •·:•d<'ira do
d11 1° anno\.
J'arngTaplro l!llÍil". Para a ::· •:atl••iru dn I·· nnn•l a prnv:l
r;r;~phic::t. sf'r:í men~al r :-ubsfil.nir:í a gahhafitt:l.
Arf.. !'lR. Na ullima semana d~ rad!l nH'z ~·· r••alizal'iín :•s
é'ahh:ll in:l" I'Qrriflfaq ri~<: maii'J'b<· rr•f'••rirl:1 '' '"' :u·l. :i1. -:roiH't: n
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assumpto dado no mmmw mez, providenciando o director para
que no mesmo dia não se realizem mais de duas sabbatinas
vara o mesmo anno.
§ t.• E' t.ermiuantrmcnte prohibido, quando não possa
srr dada sabb:tt.ina nPsse dia, repetir a nota da sabbatina anterior.
~ 2." Nn ca~n em que, por forca maior, não se possa realizai' a sabbatina no tlia marcado. será designado o dia de aula
imrnerliato.
·
Arf. G!l. A::.: argnições oracs serão realizadas:
a) no ultimo dia de aula de cada sPmana, para as materias que são lcccionadas tres vezes por semana, excepto na
11lfima semana, por SPI' a fip sabbatina escripta;
b) duas vr•1.es por· mrz. para as que sô forem leccionadas
rluas vezes por semana.
Paragmpho nni1~o. O tempo de arguição para cada aspirante será rrg-ularln de• mndn qtll', mcnsalment P, !'a da nm Lenha
mna nota.
Art. 60. o,._ altmHmo; não deverão ser chamado~ {J argui~fin succrssivanwnf e rwln ordPm rle classifieacão,
mas em
•alteado.
Aet. 61. A matnria clP Pnda arguição será o assumpto dado
dP3de a argu ição anterior.
Art.. 62. Sempre que o as~umpto comportar. terão ag sabJ,nl i nas uma parte thenrica n outra pratica.
Ar!.. 6il. As sabbatina:: sct·ão dadas:
a) nas cadeiras. pelos cnlhedraticos, abrangendo lambem
n a;;sumpto lcm~innado pPlos f'Ubstitutos e pelos regentes da;;
anlas praticas;
b) nas aula;; infl•'pPndent.es dM cadeiras, pelos regentes
r• "'llf!d.ivos.
Art.. 61. As argui~:õcll sf'l'iio feitas:
fJ,) pelo cathedraticn:
b) pelo snbstituf.o:
r:) pelos regente~ fia~ anlai" dep1•ndcntes;
tl) pelos rcgentPs das aulas independentr!R;
Paragrapho unico. Cada um, só poder{!. aeguie AolJrc a
JlH J"!.p qun lht• tiver cabido leccionar.
Art. 65. As qnesf.ões 1le sabbatina das eadeiras serão organizadas, de accôrdo com os Ruhstitnt.os e regentes das aulas
)ll'aticas correspondentes.
Art. 66. As notas das Rabbatinas n m·guicões variarão,
dP accôrdo eom o art. 84.
Art. 67. Não haverá, em P época, lWova graphiea especial para exame de dest•nl10: o ultimo trabalho do anno
Sf1l'(t considerado como tal.
Art. 68. A not.a mensal de aproveitamento de aspirantes
PllJ cmla eadnira on aula snrá formada do seguinte modo:
a; pela m1:dia nrif.hmelica entre a nota da sabbatina mcn1m1 e a média das notas que cada um l.!mha obtido nas ar~~~~i~;õm; oraPs do mesmo mez;
bl pela nota de sabbatina exelusivamenl.c, nas materins
•·n1 qtw não hou,·er arguição por este regulamento;
r:) pPlas notas rlos trabalhos g-raplticos mensacs. quando
:<•.· f t ai ar da :l" ~~:td~'ira do 1" nnno.
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Art. 69. A nota de aproveitamento annual de cada materia será a média brithmetioa das notas de aproveitamento
mensal, dos trabalhos graphicos do anno ou das sabbatinas
bimestraes, conforme o caso.
Art. 70. Ao aspirante que faltar a uma sabbatina, por
doente ou mot.ivo jm:f.ificadn a juizo do director, não se dará
nota.
Paragrapho unico. Ao que fallar som motivo ,instiricado
sorá dada a nota zero.
Art. 71. O que faltar, durante a Remana, a todas as
aulas de uma meRma materia por doenl e, na semana seguinte
será arguido lambem sobre o assumpf.o da semana que faltou,
e lerá a not.a correspondente.
Paragrapho unico. O que faltar sem motivo .iust.ificado
tcr:í a nota :::é1·o.
Art.. 72. O regimcn de arguição ora preseripLo RÔ começar· :'i a vigorar a 1 de julho de 1!123.
Art. 73. O rcgimcn de Rahhat.inas nwnF:aPR entrará em
vigoe no mez de maio de 19n.
Art. 74. A média annual será tomada paea cada cadeira ou aula, não podendo prestar exame da respectiva matc!'ia. na pT"imnim r\pora. n~ nl111nnos f!IIP tenham tido mPdiu
in!'f'.J'ior· a qrr:tlr·o 11:1' 1':1rif'irn~ ,. ini'Prior a dnn~ 11:1~ aubc; in-·
'lr•pr•tHirntros.
flA PITULO Vlf
DA

FnEQTmN~lA

E DAfl 1-'IL'l'AS llO!'t ALliJ\lNOfl

Art. 75. O porteiro, coadjuvado pelos contínuos, observará rliariamenfe a fr·eqnrneia rio~ ahmmos, notando-Ihros as
fallas em uma caderneta, que, no fim de oada licão, Rerá
examinada, corrigida e rubricada pelo rr•"pr•r·.l ÍYO r!nf}cnf.P. ou
proln inslrucf.or, na p:1gina do dia.
Art. 76. Incorre em falta não ,iustifirada:
1•, o alumno que não comparecer á liçfío cxaofamcnt.c
:·1 lrora marcada no hol"ario;
2", o alumno que flahir da aula sem permif:~ão do docente ou instrucfor, ou declarar aos mesmos não ter preparado a lição marcada;
3", o alumno que por má eomlucfa fm• mnmlado rntirarsr ria aula.
Art. 77. São Justificadas all faltas occorridas:
:1.•, por motivo de molestia devidamente r:ompravada;
2", por impossibilidade de travessia até a E~cola, na
oor,nsião em que nella se deva apresentar.
Paragrapbo unico. A ,justificação scr:'t feita ao rlireofor
no rlecurflo de tres dias, mediante communicaçiio escl'ipta rio
p:1P, m1ír~ viuva, tutor ou correspondente do alumno.
Art. 78. F,m caso de molcst.ia., poderá o direrf.or mandar
inspeccionnr o cnfnrmn por tml doe; nrrodi,.ns rln roslaholrocim,.nfn.
Art. 7!1. As faltas dadas {'In qualqnror r:1dcirn. aula ou
cxrorcicio serão computaria~!~ por inteiro.
Pnragrapho unico, Em cn!ln algum Rrorfín snmmadas as
falfn~; daria::; rom um:1 rnm :1!'1 fnltnR rlarlaR nm Oltlra ('fldcira,
aula nn P:<::err~irio.
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Art. 80. Encerradas as aulas, o secretario da Escola
publicará no estabelecimento um mappa, por elle ~
e pelo director rubricado, conteMo os nomes dos a
habilitados para os exames e as médiaa . annuaes po1' elles
obtidas em cada disciplina, observado, porém, o disposto no
art. 67.
"\rt. 81. Até tres dias depois do encerramento das aulas,
ut> membros do corpo docente e os instructores de aulas independentes enviarão á secretaria da escola o programma dos
pontos para o exame das matarias que l~cionàrem.
Art. 82. Reunida a congregaçllo no dia designado peJo
director, dia que nbrmalmente não passará de 5 de dezelnbt~
serão apresentados os programmas de que trata o artigo anterior.
Art. 83. Até dous dias depois dessa sessão mandará o
director affixar na portarià do estabelecimento o detalhe dos
nxamcs, que deverão começar a 10 de dezembro ou no P"iwei r o dia util seguinte.
Paragrapho unico. Nesse detalhe, o director designará as
lur·mas dn examinadores o a ordem à s~ir-se nos exames.
Art. 84. As notas numericas mensaes de aproveitament.o
l'ontar-se-hão de O a 10 nos estudos das cadeiras, e de O a Fi
nos das aulas independentes. Nos exer·Jicios geraes e traballws de officinas, estas notas sertio de O a 3.
§ 1.• Os gráos correspondentes ás npprovações nos eumes, irão de 4 a 10, para as cadeiras, denotando os gTáos 4
o 5 approvação simples; 6, 7, 8 e 9, approvaçio plena e tO
tlistincção; os gráos 1, 2 e 3 indicam reprovação. Naa aulas
independentes o gráo 1 indica reprovação; 2, simplesmente;
3 o 4, plenamente, e 5, distinccão. N'JS trabalhos de officina~ o exercícios: 1 indica simplesmente, 2 plenamente e 8
uü;tincção.
§ 2.• Não são pomüttidas as notas fraccionadas em satJ-.:
batina e nos exames, e quando houver fracçõe$ O, 5 ou maiore~, são contadas como unidade.
Art. 85. Cada commissão examinadora se comporá de
tros membros, entrando sempre em sua eompo· it.~ão o docente
quo tiver regido a materia theorico-pratica.
§ 1. o Os presidentes de todus as mesas examinadoras se..:
rflo sempre lentes cathedraticos.
§ 2. o Os instructores só poderão fazer parte das mesa-.5
oxarninadoras das matarias que Ieccionarem.
§ 3. • Os preparadores não poderão fazer parte das commiRsões examinadoras.
Ai't. 86. O exame de cada cadeira e de sua respeetiw.
tHtJ'i P pratica ou ensino auxiliar, será 1eito em conjunto 3
const.ará fle duas provas, uma escripta e outra oral.
§ 1." As provas escriptas de oada c!ldeira serão feitas el:n
prim.oiro Jngar, c em commum parr. todos os alumnos desiJa·
cad01ra.
, § 2.• As provas oraes serão feitas por turmas de al'11tnhõ$i
r'IIJO numero será marcado pela congrego.çlo.
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~ ;{,o Cada uma das prova~, (!~Cripta e oral. sPrá dividida
em dua~ partes, uma thnorien, outra praUca, sob ponto tirado
ít sorte pelo examinando na pt·cscnça rle um doepntc, rlel'lign;~,rlo pnm este fim na ordem de antig~tidade.
§ L" O vnnlo para a pmva Pseripta de cada cadeira será
liractr. •i sorfP. t•.nm dua" horas flr auteccdencia e será communt p:.ra f odn9 OJS almnnos ()m,sa. cadeira. e o ponto para a
Jll'ova oral ~crú si11;.:ulat· para eada alnmno da t.•Jrma e tirado
ignn lmrmfl'. :í sorf" com a nwsn1a antccedencía.
Ari. fl7. O!:i exames dm: mtla~ iJtd,~pendnntes "crã') s6-

JIJPnfc• "''at·~ ,. prt•slad··~
!tora ri!' anh•ct•d(•ncia.

Art.

H~.

i'\erilnun

~~~~~

p•>nl",.; lil'atlos ü ~nriP ('0111 uma

ahtntrH•

~"I'<Í

atlrniftid~t

;í Pxatnes

~e

niio I i\·•· r· Ulll:J lllt~tlia i~·m1! uu supPl'ÍOJ' a 4 nns P:ttlr>ir·as f'
i~Ital 011 !'ll[H't'ior a :! nas nula c: inr.IPprndcntes.
,\ri .. H!l. No,.; PXt•t·cit~ios (\ lrahalltPs de offil·inas a appro~
varão "''I':Í rnnfpr·iti:J Jll'la llll;dia dn,; tH>Ia" obfidns JH'Ios uluJnn"w; rlltrantP " annn 11(':<:-ws PXt'r(•.it'io.-; " frabulhu~.

J>at·al!'·aplto uni''"· O ahrtnrr" qun mn qnalqul'r desses
ott lt·ahall:!•3 dt~ (lft'i1~inas livcr nu)dia inferior a
'""· "•·r:i s\lhnwllido a nrn:~ ]JI'Il\;t pratir·a 011 prova. "ral, confor·n"' a nai.III'Pza ri" f ralmlhn ou nxnreicio fie que ~e f.rate.
prova ''·"fa qw• será prt!~farla pf'ranfro uma eonnni!'lsão de trps
exnrriimuJqrr•s. latnhPtll JH'P.~idida pnl' 11111 lrnte cathedratieo.
,\ri. !lO. O,; pnnfos nã" pndPt'ii" t~r•niPt' mal,eT'ir:. qrtr) não
fr>nha ~ido l••r,·illflarla dnr:tPI1· " :l:lllf>. ailH.la rp](' far,a Jiarfe
dn Jll'flj:.:l'annna d" pnsinn .
.\ri . !li . o I t'IIIJH> I'IJllct•d idu para " exame "~cripto será
de lr ....; lJ.,r·as. ,. o tiL' prnYa m·nl L!e •.1m:t hora no maximo,
para cada nliii!JnO, ('Oll\(WLimlo ncssr> 1'a<::1.• vinlr~ rninnlos n.->
1'\~'tTÍI'Í""

para eada uma das a!'g:uições.
!1:?. Findo n'1 t''\UI11f'!ó'. ]!l'nerodrr-se-h:t :H' .iulg:Hnrmt.o
por vo!rwfin nomi11al. •in, si al<.:UJII •'Xrtii!ÍllHrlor " •·xigir, pnr

lli<J'\imo

Arf.

t·~r·t·nfini••

srY~t·cfo.

1\rl. \1:1. i\in et.~u tio• vofar~iin JJOtltinal. eada r".::tminador
(]:JI'Ú " gT:ío dr~ lllf'l'l'('.inwntn dn enn,i1mfn dll exanw. A JnP.rJia
ti·~~''''~ gr:'Hos r•HT•·spnJI<]pr;\. ao l'f'f'lllf.ado do e:x::nnP.
Al'f. !.l.j. '\" ('fl;'IJ rlP .iril~~l!11<'ntn pnr e"cruU11in S()Crel.o,
totalidade "H maior• mmwrn rll' ""f'lH•ras hranra,, importa
Pm UIIJH'OV:tt;ão; a fnf:1lida•k 1111 111ai.,,. ntmH·rn r!P ''"Phern~

a

) Irl•f.a~. PTll J'f'j)J'O\':ll;fío.
~

•·•o.~nlf;u· •lo apparorimeHtn na
"·"Ph•~ra" hra nea!'. proceder-se-ha a um
r~t·rnf in i" Nn qur a tof alidarle de espheras branca~

1." Quando a apprt•Ya(;:itr

nrna rla f nf alhi:Hfe

11cgundn

d•'

si:mificaní qnr! '' r·xaminando f. approvadol plenamente. e mn:l
n11 m:Ji.s cspltrnh prt'la~. 1(111' ,; appro\·arJo simplnsmente.
§ 2." :\"o easn r!P <lflPI'UV:ti~Ün pie ta, si Jwnvnr proposta dr.
qualqner rxaminador, rPpef.it·-,;n .. (m o :•scrutinio para o fim
dn sr \'f'rificar Rr I" <>nnfrorida a notn d" apprnvnrlo eorn dislmct:ão, a rpwl ,;r·r·:i :qntr:11la pP!:I íolalidarf~· dr· ••sphera•;

bmncas.

Al'f. ~t:i. Dt•!'irlid:l a apprllY~u:ii''· .·:orla um rlr,~ examinarlorr;.; eonl'•·ril':í n gT<Ío rlP Jllf'I't•tin"''"" I'ITI h:n·rnn1:in cnm 0
I'!'Su!fado dt> •·.~t·r·11lini" . .-\ m•;din ,j,.;;~:r~ 1wfa~ dtt!·:í "gr:ín ·Ir~

:1 pprova1.:iio.

nrdo

A1·t. !Hi. O r·psulfadn dos l':"!:flllW~ SPI':í. no TIH'Sllln dia Ian('!11 )Í\1'1.1 fJ1'11prin. nn ~Pf'l'l'i:ll·i:l da 1•:-:r·ohl. :t..:~i!;'.IHH.111 P'*'"

lJOmmissão c;çaminadora, que não poderá adia!' 11 sua assignatura c jámai·.> 1lO(lerá ser alterado.
Art.. 97. As notas conferidas pela média de aprovoitau~ento no3 exercícios e tr·abaltos de of.t'icinas ~~rm-idos no
art. 89 e parngrapho unico, serão tambem exaradas no mesmo
livro, por termo especial assignado pelo secretario o pelo docente que as tiver conferido.
Art.. 98. Não será permittido exame de qualquer das cadeiras ou aulaH sem que o alumno tenha effectivamente cur~ado durante o anuo essa cadeira ou aula.
Art. 89. O Governo permittirá exames em marco aos
alumnos que se encontJ·cm nas eondições indicadas pelo prescnto regulamento.
Art. 100. Os cxameH Pm março interrompem as férias do
tur[lO docente.
CAPITULO IX
DliS CURSOS DE BORDO

Al't.. JO 1 . Terminados os exames, os aspirantes deverão
embarcar annualmente, para fazerem os cut·sos de bordo, no
r.:t_,·io ou navios ao '>crl"iro ou ú disposição da Escola.
Art . 102. O r. urso de bordo será obrigatorio e, sómente
uma vez em todo o curso escolar, poderá o alumno deixar Je
fazel-o por motivo de mole,;lia, comprovada segundo as dispot-:i~ÕPS deste regulamento.
M·L. 103. Durantn a viagem os aspirantes Lerão as aulas
lJraticas determinadas por este regulamento sob a direcção de
mstructores para este fim designados, cujo numero e serviço
scl'á regulatlo por instt·twçõe" do director, approvadas pelo
Juinistro da Marinha.
Al'L 10\. Os in,.;lrucLo··cs Ju~ cursos tle boJ•do, qu.e serão
(r('. Jl!-l'l'l'l'l'n('Í:l ol~
Íllql'llrf.ill'I'S Ull pallff' pl'atica do planO de
·el'1;.oin<) da J::.~:·oln. r·rcr·twt·ii•.J do di·rrrt'li' os pr.ogTammas tlu ent-:iiW (jl.IP dPn'l'i'ío l'lllllpl'il',

$: l.o E.;(f's prog'!·amm'1s ~erã.o organizadoo na Escola
}1elos lente~ eaf hedrat i eo!'. professores ou inatructores de aulas
independentes P, depois de approvados pela congregação, scJ'ão entregul';; aos instructores de bordo.
§ 2. ·· l\i Pstcs progrRmmas Herão apontados as matarias
cujo i•sludo f.ht•orico-praf.ico fôra feito na Escola, de modo a
mostrar quar·~ os pontos prat.icos que rlcvcráo St't' t.ratados
como maior interesse.
Art. 105. Terminada a viagem o commandaute e os int;Lructoros apl'cscntarão rclatorios concernentes, já ao apro:\'eifamonf.o e conducta tle cada um dos aspirantes, já ao modo
por qufl foram executadas as instrucções recebidas.
CAPITULO X

A !'f. l M. O aspirantP qlle nos exames de primeira época
fõr J'cpnl\·ado em duas ou mais cadeiras ou mais de dua11 aulas
repetirá o anno; o que for 1·eprovado em uma cadeira ou uma
nula uu duas, poderá IH'estar novos exames em marco, e, si
aiutla ror reprovado em qualquer materia, repetirá o anno.

ACTOS DO PODEH F.XECU1'IVO

§ i. • O alumno que for reprovado em qualquer das ma~
terias do anno repetido, será definitivamente eliminado da
matricula.
§ 2. • A repetição do anno será como aspirante e só é
permittida, para cada alumno, uma vez durante o curso.
Art. i07. O aspirante reprovado em algum dos exercícios
ou trabalhos de officinas nos exames das provas a que se
refere o paragrapho unico do art. 8\J, deverá repetil-os em
Jl!Urço.
§ 1 . " Si, porhn, fõr de novo reprovado, poderá matrieular-se no anno immedialamcnl c superior, mas não fará
exarnc das malf·t·ias rlcsf.c anno se nfío satisfizer o disposto no
arL. 89.
§ 2." Si ainda assim fôr de novo rverovadn, perd01·á dez

JHlnl oR na elassifieação do anno em que estiver c será novarncnl.e suhmettido a exame em março.
§ 3." Si em março for de novo reprovado, será elimin:t~lo da maLI·icula.
Ar I. 1OH. O aspiranle que, por insufficiencia de média ou
po1· motivo de molesl.ia comprovada pela junta organizada
para esse fim (com appellação uo director para opinião de
outra .iunf.a), deixar de fazer ex ame no fim do anno será
submcftido a t•xame mn nHt1'1;u I) si foi' reprovado repetirá o
anno.
Ar I. J OU. Scr:'1 considerado reprovado:
i", o aspirante que cnlregar a prova esrrípla ou graphica em branco ou, sob qualqrtt~t· Jli'CLnxto, não n•spnnrlcr aos
Px:uninadores 11a prova oral;
2", o que, por occasião da prova escripta ou graphica, recorrer a apontamenlos seus ou alheios, ou acceitar auxilio
n~tranho, vcrhal ou csct'ipto, relativamenlc ás questões forrnnladas pelo examinadores;
:1•, o que, trmdo dnixado rl0 I)OnJparccPr para tirar o ponto
IHJ dia mareado 11o rlel a lhe, nfío .illst i l'icar a sua auscncia dcnlr·n de 48 horas.
Art. 110. O aspi!'anf.e que lendo a faculdade de repetir o
anno deixar de o fazer e, igualmenlc, o que deixar· de fazer
''t:Lis de um curso de IJIH'do, pcrder:í. a mal.ricula.
Paragrapho unico. Perdcr:í lambem a matricula o alnnmo
que haja manifestado pouca Yocar;fío para a vida do mar,
rJJcdiaulc informa\:fio dos eonnnandanles dos navios em dons
a nnns.
Ar L. 111. Torlo aspiranlc l(Ur na mesma cadeim ou aula
d1~!' 30 fali as ,justificadas poder:í. repef ir· o anno, uma vez
em Iodo o cm·so, mas si der 15 faltas não juslificadas será
eliminado da matricula pelo dircctor, que sujeitarú, antes,
Psle sru acfo á approvação rio mi11iRfro da Marinha.
CAPITULO XI
ll.\R CLARRIFfi~AÇÜER

A ri. 1 f.~. ,\s r.lassificnçõf's dos a~pirantes, no reRpoel ivo
''"i'PO. ~erfío feil.aK fle almo para anno, Lendn-se em vis la:
f•, as nH;dias n gr·úos das approvações obtidas não só no
11lLimo annn, qur' Pllf's f iverem em·snl!o, eomo tarnbcrn nos annos
anferiores;

.\o :ru:-; fiO l'ODER EXECUTIVO
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~·. os gráos attinentes ao comportamento durante o anno
1•.a escola e nos annos anteriores, assim expresso:
Conduct.a exemplar, 10; conducta boa, 6; condueta regular 'l' conducta má O·
' :~~. os gráos cm~cc;·nentes ao comportamento c ao aproveilam•Jnl.o duranln os crm·ms de bordo annuaes, segundo os modos
'•ra indicados:
:\provcítallll'lll(l ex!'l'lleHic, 10; aproveitamento bom, 6;
;qn·ovnilamen!P r!';~oJlar, :1; aproveil.amento nenhum, O; conduda ''.'Willplar, ltl: <:onduela ltna, li; eonducta regular, 3; con-

dowl:t m;í, O.

! •aragr·a]llw un it·o. U,; gr;ios referent.es ao apt·oveitamento
,. a•J euwpot·l.a!lwiLio nos eursos de lJm·!lo, serão dados pelos
i nstnwl.ores e •:omnw ndanf,,; dos IUlYios onde houvct·em emhiJT:tdll os aspirantes.
,\1'1.. I 1:~. ,\o:; a:;pi ran tm; qun, por qualquer mot.ivo, preslan•tr! PX:tllw <'tll ruarço, se dt~scontarão dez pontos na elassilrcr~r·fu• nu anno ern mw esl i veL'mn.
·
·,I rf. ·H 1 . . \ '"'ri.l'i(~ula n classificacão de anuo para anno
;1!•' o í", so~r:í l'eila d''Jwis de it'l'Tninado o respeel.ivo curso de
!tordo.
\ri. H!J .. \.~ da~;:-:ificat,:4ws >;m·ão publicarias em ordem do
dia, pudt•ndo u alr.l!JliiD que ~e julgar prejudicado reclamar
ennlra a lesHo de sens direitos, eecmTendo para o ministro da
J\larin!m denl•·o do pr·azo •k :w dias.

CAPITULO XII
DO o:olll'O llE ASPIRANTES

.'\rt. 11 ti. u (~ot·po de aspirantes é constituído por lodos
os almnnos da ,~,;ctda, sob o eommando do vice-direetor.
,\,·t. 117. Os aspiraul es fiearão sujeitos ao Codig·o Penal,
no l.oeanl e aos erimes que pml.icarem, e ás penas estatuídas no
fii'PStml.e regulantell Lo q 11attl o :1s faltas disciplinares que comr li I'!! Prem.
Paragrapi!O unieo. Ouando embarcados lhes serão applir:avP.is as disposicõm• não ,;(1 do Codigo Penal como l.ambem do
licgnlamcnto J)isriplinar.
Ar!. 118. Os aspirantes lerão direito:
1°, quando aquaefelados. aos vencimentos e ás rações estaJ.,~leeidas nafl l.allellas n leis em vigor;
2", quanuo embarcados, á raçfw de porão e aos vencimen1o.~ ('"' abelecidos nas leis em vigor.
\rL. iHI. Os aspirante,; mna vez approvados em Lodas as
waio'rias rio !1" amw. feita a etassificacão geral que os colloquc por orrlt~IJJ ok nwt'•~eimeJlf.o e após a selecç.ão a que se
refere o art.. 138, st'riío promovidos a Guardas-Marinha.
l'aragrapho unieo. ~\o aspirante que occupar· o n. 1 da
l'la~sifit\ação geral, Herú eoncm:lirla uma medalha '"n1·eenhalgh",
d,. acetlrdo com o l'P.gularnenl.o que a instituiu.
Arl, 1.20. ~PL'ú r.ompufado como de serviço milifar, para
lodos os effeifos lcgaf's, o tempo em que os aspirantes estuolan'm com apt·oveilanwnto, ist.o l\, sem repetição do anno.
:\rt. 121 . Nenhum aspirante poderá ter baixa a pedido;
~enr ind•~mnizar as flespezas feitas 'pelo Estado, servindo de
l'ase para o calculo o quociente da divisão da quantia por elle
1,,;. de 1923 -

Vol. li

20 .•

JOG
~!PspenJida diJJ'aJJit\ tad;~ anno qw· o

alnmno li\'N' êill'milld, pólo
·mlmcro de alnrnnos malricnlauos nesses annns.
Al't. 1:!:! • Si o GoYcrno por qualquer cii'Cnmstancia, reRnh·er rdoJ·mar csl~ rcgulallwnto, augn1entando o numero do
anno!:l rlt.~ md11dos, altPranrlo qualquet• conccssfto por cllc feita,
•m ali l.:'rando o modo dD acquisü::ão do posto do guarda-marinha,

fac:; ·di:-~pn,.;j('ilr•;; l'f'rfítl ohri;:;alm·ias para todos ns asph'a11trs
::wm Qnr a rú:nhnrn n~~ista -ri diJ•f'ifo ·rle rrclama('ã" algnma.
A1·1.. 1:.>::. Os mliformc;; ((o;; nspimnlcs scl'iío <•s tlPicnniPadns nn plano JWI':t os ot'Jiciaes da Armada 1\ na :ma l'alta os
mw o m ;nisf1·n ria i\lnrinha :wbat· ma iH conveniente.
·
1':-tr;tp·apiJn llllil'o. Os flislincf.hos elos nspil'anf<'g <'nn;;I:.YJ'iio: para " r• :nmn ri•-~ mna ancnra P (':<ft•f"lla douradas; para
" :!" anno df'. uma an<'OI'a dourad;t. " f'sfrclla praff'arla; pura n
:J" ann11 "'' ••ma aneom, prah•arla n ~~~f.rella rlrn11.·ada I' }tara o
í" annn df' nma an!'nra n rslrf.'lla pratDadas.

1\rf.. !?'r . . \ dhié<iíO rlo t'Ol'IJO cln aspirante.~ J,cnt cumn a
rJr> PllXf1\'Ul f]UI' dPV:lln [JO~Sllil', SI'I':Í. ff•ifa, e UI'f.:anizada de w:e•',nlu !'t'lll '' dicp,~!,, 11•1 t·••s·ilw:nlu iu[crno da
f'~enla .
f'Sn~rifiea!;)in

.\l'f. U::i . . \ I'O'l•lttela dos nlnnrno;; dPHJ f;rr ''l•.irdü da
m::tis soli•·ifa alfnu~:iio e cuidadns TlOl' par!n 11•.· tod;1s a:-~ au!uridarlrs do •·sla!Je!Prinwnfo.
Al'i. 1:!li •• \,; Jl!'rHls a q••w •·-~f:lo ;;JJ.iPilus "" :dllllllW~. ,_.ftl
-~-,_.l'B J, !--!ftO:
·1", J'f'Pl'!•lwnsiío Jl[ll'l ieTdaJ':
~:.•, l'C')'J'I'!H·n~iin f'lll lH'('~•·n•·a rios alrwllltL~ na aula Pll uo

•·.\.t

1

teieio:

v

:1", t't•i irada da ar!la nn 1'\f'JTi\'i" ''"ll' JHitJ(n lll:liT<tr!P·

.\", imp•~dirnenlo na escola:

'

f•", rcprPl!Pllsiio 11rol iYada 1'111 ll!'dl'l!l dn dia:
. li". J>ri.~fin siptplr·;; pllt' tiJJJ a ui!o dia;,;, Clll JTclusitti arH·ci~

JH'lâda;

·

7> Jll'isão_l'i'g-r'-·n.ca por 10 dia-;

8', cxelus<t o da ~·~cola.

t'l:l

1'1'1'111~~~~ <IPJ'OIH'iada:

At·t. 1:27 .. Qnalqut•r lliC'JIIhJ·o rf, r'"J'I'n dn,·i•nln or.J. in~f;·;.·~·loJ• lcm I'L~lupclrueia ·p:J!':t inl]l•'q· ao~ a'illll11111~. 1,.. 1· falia~
pr·:ttii'<Hla,; flm·antn a :n!l:-~. •.·x•'l'rrf'il) u1 fral1alh" dP 11Ui1~illa,
;1.~ JH'n:J<; t'lllrslanlcs d11.'-' n:<. J. ~~ ,. 'L ·do arfig11 <tllil'r:nrl•'nlr·.
J'<ll'at::·Hphn 1111ir·.·. ')rrr'lll ir!I'Jir.:·it· :t JH'!Ht rir 1·•·lirada da
a11la, yxM"c!eio '''' ~.;·;,i,al!Jo rle nl'fiei1Ja. rnm JH•nf,, marcado,
devera, assnn QIH~ I mdar a llH'Sllla :tnla, excreil'io orr tealm~
lho, ·dat• p:u lP ao "ice-di redor, ou. na ansPJl{' ia. :t qw•rn suas
'ez:~.3 fizPor, niio /i) de smt af'fn c11Ú1o lnrnllf•m !lo Jll(lf.ho que
" <11'!Prn•mnu, :'lillll •k 11'11'. Ji'''' infl.'l"llJPdill d1~ mu on outro
l.t·nl!a o di!'Pr:lo•· f'lllil'f•ciJili'IJio 1lo lfllP hnll\'1'1' lll'l'lllTirlo.
'
:\f'! •. J :::~. 'f'od•1 n alrJIIIIJil quP. l'~l'f'l~\'f'Jldo :-:ahh:d.in;1,
f IJI'ma 1.111 qu:llqrH~I' ouft'" l':''"Ti<'i". recoJ.T<•r· a aponf.an••·nf.o~
~~~n~ oH allwit~>', 011 aerwila1· ;urxilio n.,;tranlro. "'~riJa! ou cs('l'ip{n, l'l'laf iYa:nculr• ;w 11nnfil ar~nido, alt;111 tl::t no[:.t zero
H'J lrallai!J" plnt;iLllll', "'cl'<í, af.l•;nln~ a· cit'I)Ll.Jll.'-'!llJJci:t~, JHI>''-'i-
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'.ti d•! líl~um:.t das penas e~HatuidaS no art.
''l'enas da ex-clusão da l<::Scola.
ArL. l2!L

o

tülil é"!.t!BPÇão

vice-dircct.or poderá. reprehender' qualqu&r

ord~nar a prisão,
dando {lpporlunam~nto

ulumno e

12't~~

no caso de. transgressões displina•

rcs,
parte ao dircctor, J):tra que
dc[r'l'minc o tempo tia mesma prisão.

e~tc

1\rt. 130. Em aeto flagrante de faltà commcttjdá, contr.~

a tiL'fkm, a dhiciplina ou a moralidad!', os officia.es do serviço
na ~~eola po{jrr-ão adv•~rtir o~ lrnnsgr.cssores ou prcndcl-os,
~~~~im no alnjamenlo, como em alguma das salas do mabaleeitnrnlo. :i onl~>m rio dh·ector, si a falta for grave, danuo parte
por· f'~'''ripfo, er>m eEpcdfic:ação clar:1 i;obr~ a naturt.l!la e im~
pc>l !:meia da 1alta, no viec-dircclor úo que houver occorrido.
§ L" Si. porém. 11 cm•rer~Li,·o i'.Jmpregado ron'iistir em simJ!le" arimt~c~fw,:ão, 1..-a.'>h.tr:i. communicatão verbal para ulterior
ticliJ,nar·.ão rln alluditlo vicc-dircctm·.
~ :': 0 .'\11lrs (Jo (~umprimC'nto de qualquer prua, fóra do
t·a,n tln f!::J:;:r:tnt·ia, ao alumno f'cr:i p~rmittid:t uma explicação
1,,.,:,.-.al perflnll' o <lircctor· •.
;\1'1 .• f :H. TL·r·s prisões rigorosas ~ujeiLa o alumn1) á pena
ck •·xd u.-<ão.
J>:~ragT[I)Jh!l unieu .. Jndepr~mlcnt~ ucstas j)l'ÍSÕC~, ~ pena
d·~ t•xf'lusão puder:.í l:let· illlposla quando, a juizo do mini~tro,

:t 1':.11! a

romm~t.tida.

hw

ur!

tal

mon~a

que torne a presença

dn mfJ·aclut norin :i disciplina c ú boa ordem do estabelecintc~to..
1' r f , ·J :J.:?. ,\s ]wnas !],~ reprehensão motivadas em ordem
dn din, impl'dimento na Escola n prisão simples o rigorosa.
~:11) da t•r•mpc1 cu da tlo tlircctor, t! a pena de exclusão, priva·
!!•:a rio Jllinistt·n rht l\larinha.
~ I :• A pri..:i\n 1·ir.;r:rosa. como qualquer outm prtsào, não
di;cr•l'n.~a. o alnmno dn ernuparcct;r ás aulas, cxcrdcios, traJ,:tllw;; {)p nffieina,; P •·~t.utlof.: Pm commum.
~ :'.'' To(Jas as tWnas infligillas aos alumnos serão regis ..
! ra.l:.l:; 1·i11 llvru JH'OJH'iO a cargo do ajudante <lo corpo.
,\r L 1:13. 'J'odo o alumno que estragar ou lançar ao mar
lltr,··:•·i". in~lrumt.>ntos. utensílios ou, ~:!m smnma, qualquer oh.i,•::l 1.1 pr'J'!.f•ucenl e a•• Bslado, ~obre S"r obrigado a ind~mni~ar
a Fazen1lrt ~\'apionnl, incotTt·~L·á, srgundo as circmnst.ancias, em
;tlg11m:t dao: TJPn:ts l'Ornminaclas no presente capitulo .
. \rt. J ;n. J~m rccompcnsn, e como disLincção }1Ublica, ao
m•:rr dnwntn n :í. bmt crmdnela do aspirante quo l'm cada annu
dn t.'lll'i-''J yrnha :•. nccn}mr o primcim lo~ar na re~p('Ctiva. elas:-;ificarii.n. s•> lho t·ou<·cdcr:'t o mm fle duas cstre.llas do ouro,
d1~ pri•['rit'fi:J.dE· ~~ fritw~ a exrwnsas tia. Escola, de Om,02 ô~ dialitro! t'D, rollocarlas uma de c:l.da lado ela gola dos dc~.:-.2anf!.
Pul'agTnpl!n unico. J\,) JJI'ineipio <lo anno lcctivo, caso o
;J..:pil <ttJI•~ QU'' ns tenha. aJquirído :1fin continuo a occupar o
J"~al' quo lll~rmif.ta o :-;cn 11~0, e~f.o as entregará a0 eomman~
•hnl I' (]o nJI'pn (li~ ahmmo~. para qtH\ por r-ua ve.r., dn UO\'tl
:o-1 r1.f1Tgtw ÜIJtwlle que Yenha a ficr.t· em semtllhan1() logar.,
:\l't. i:l:J. O a:;piran1e que l~m !ollos o~ annos, a contar
<i•) :.~". lr·nha f'Cmpr~ "t·cupaLio o n. 1 das respectivas classiric:H.:•:í"~. ter"..i u rl'lrato eollocatlo em sala especial do cst.abclel.'irw~'llP.

ACTOS 00 PODEII jllXECO'flVO

Art. 136. AOtl sabbados, á tarde, o ajudante fará a leitura de todos os artigos deste o81pitulo, em formatura do cor~o de aspir~tes •

.i •:,.

CAPITULO XlV

IlÃ D•B1GNACAO DOS ASPIRANTES PARA

DA ARMADA E

i

j\

l ,.

r iJ

OS CORPOS DE Ol•'FIUIAl98
OFFICIAES-COMMISSARIOS

Art. 137. Uma vez approvado~ os aspirantes em todas as
msterias do 4° anno, será feita uma classificação geral que
será publicada em ordem do dia da E~cola.
Art. 138. Oito dis após, será feita a seleccão dos alumnos
que se destinarem ao Corpo da Armada e ao Corpo tln t :om•missarios, rie accôrdo cem as seg;u intrs unt·maK:
1o, os alumnos collocados na pl'imeira quarta parte da
classificação geral terão a faculdade de escolher o UorJlO a que
queiram pertenceri os demais ficarão sujeitos á designação;
2", ·Si nas conuições do n. 1, houver deffioieneia ou excesso de oandidatos para qualquer dos Corpos, o ministro da
Marinha, no caso de excesso, dará preferencia aos mais bem
classificados e no caso de defficiencia designará nominalmente os alumnos que deverão preenchel' as vagas, ouvido o di:reot.or da E:s-oola sobre as aptidões de cada un1. si na parte
restante da classificação não houvct· voluntarios ou os houver
em excesso.
Art. 139. ·rres mezes antes de encerradas as ·aulas será
publicado em ordem do dia da l<:scola, o numero de alumnos
que serão destinados ao Corpo da Armada e ao Corpo de Gommissarios, numero este que será fixado pelo ministro da Marirma, tendo em vista as necessidades do serviço.
Art. 140. Os aspirantes seleccionados e promov uw"' a
guardas-màrinha estarão sujeitos tanto ás disposições do Codigo Penal como do Regulamento Disoiplinar.
~APITULO

XV

DOS OUARDAS-:Mi\'IUNHA DO COltPO D.\ :\RM .\D.I

Art. 141. 08 gua:rdas-marinha do Corpo da Annada farão

os periodos de applicação de que trata o presenLP regulamen-

~ em conjunto e nos navias para esse fim de;,ig-nado,; pelo
ministro da Marinha.
Art. 142. O ensino neste anno de curso constará dr dous
períodos, sendo um de quatro mezes e outro de sete mezes,
ralizaBdo-se O.S respectivos exames na primeira quinzena (:;Ub8eqllente a cada período.
Paragrapho unico. O inieio deste anno de curso será a
f de março.
Al'lt. 143. Para o ensino no primeiro periodn ha,·erá a
ból'do:
t•, um instructor de navegação, manobras e signaes;
2•, um ill8t.ructor de hydrographia.
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Art. 144. Para o ensino no segundo peri()do !t:}verá a
bordo:
f•, um insfu>uctor de navegação que será o mesmo do
primeiro período;
2•, um instructor de artilharia;
3•, um instructor de torpedos;
4•, um instructor de machinas;
5•, um instructor de electricidade,
§ L" Estes instructores serão nomeados com antecipação
conveniente aos seus e5tudos, devendo a nomeação recahir, da
preferencia, entre officiaes que tenham cursado aquelloo assumptos nas respectivas Escolas Profissionaes.
§ 2.• No ensino que ministrarem devem obserVar rigorosamente o dispo·sto nas instrucções annualmente dadas pelo
dirrctor da Escola, para essr fim entregues aos commandantrs dos navios que serão os superintendentes e os directores
dos estudos a bordo e que exercerão nos ditos navios as mesmas attribuiçõoo que este regulamento confere áauelle director.
Art. 145. Estas instrucções e programmas devem indicar:
1•, a natureza dos serviço.s dos guardas-marinha a bordo,
tendo, em vista o conhecimento e a pratica do servico diario,
da ordenança para o ~;erviço da Armada e dos mistér~s das
diversas incumbencias de bordo:
2•, o desenvolvimento que ·os instructores deverão dar
ao ensino;
3•, o detalhe das horas de ensino, de estudo e dos exercicio's que devam caber a.os guardas-marinha;
4°, os trabalhos, plantas. calculos numericos. calculos
naut.icos, derrotas, relatorios, rt>gistros de observações meteorologicas e oceanographicas e de características de funcciiJnamento de machinas e apparelhos em geral, descripçõee e
~~~wrsqurw e11tudos que os guardas-marinha devem apresentar
no fim da viagem, como provas de sua aptidão e aproveitamento;
5•. os porto·s, arsenaes, estaleiros. fabricas .. officinas ·e
fJltnCRqurr outros rstahelMimtmtos militares ll mRritimos que
M
guardas-marinha devam visitar aoompanhados dos re-·
spectivos instructores;
6•. tudo mai's. emfim, OUf' for de reconhecida utilidade
:í im;trucção e á disciplina dos gnardas-marinha.
ArL 146. Para a perfeita fiscalização nor partr dos in•.
structores quanto ao que estabelece o n. 4 do artigo anterior,
terão os guardas-marinha um diario onde farão t,odae M
1mafl annotaçõefl e onde o·s instructore.s transcreverão a critica e o ,julgamento.
Art. f47. Terminado cada período serão os guardas-marinha submettidos a um exame em conjunto das materias estndada.s.
~ L• Os guardas-marinha reprovados no exame do primeiro período cursarão o 'segundo, findo o qual farlio novamenir o exame do 1.• período.
!I 2. • Si ainda forem reprovados not~ exames de qualquer
11m dos períodos, repetirão o annn e si approvados serão elas~
sificados em concnrrencia com a turma seguinte,
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§ :J.• Si novamente reprovados na l'f'p!"tiçiío do nnnn, em
qualqurl' perio<.lo, serão demittiuus do ser\' iço da Al'ma.da.
Art. 118. A mesa ('Xaminadora. da.'> maf.c!'in:s est\lflndas
'l!lll eada. períodO' constará <101:! ínstrudores da.,; mr<Bm:ls nlll.t<'l'ias, eomo C'Xamirmd••rn~, o rio t'Ommandante do uavio, comn
{ll't•sidrntc.
J\l'f. '1-\!l. Ü'i I~."\ ames tio_;:; pr~l'iorlos ~t'l'ÍÍO s6mrmtu Ol':JC!~,
••lt'len·alH!O-é>t', rom Indo, n~ 1wr·nws quH eBtallcli~CA3 t•·.;f.o r•,gula~
.Jueulv p•u·a t•·l :.ti'pit·:Jrtfrs, quanto ás nrgu.it;:Ge.• e ao ,it.tlg:1"
t Jlt'lll.U.
P~u-ag1·apho

unit'"• :'\•·~!('.; 1'\:trtH'-: ni.i•J ~•·t·li p•.",t'mill.id". n
,lulgauwnto lil'tl'l'lu.
A !'I. Híll. O,; commnndanl.c:'l do.'l navio" s<LP (H t'Psrwn;;aYPis Jll~la d'ft•rl i\·idarto da instt·nr<;ão QUI' tiverem adquí!'itln.
tJs ,gual'da;:-marinhu ~~ ela Jnarclt:t d·~~l a instrurção, na pad,c
tHJP lheH fm· al'feda, fal'fiO t·irnllUSf.anniadn relalrtr·io art di1'1'1'101' tia J':i;rola.
;\d. Fd. ( J::; in!';Lt'llf'f.nl'r,; s•~·iio nhr·i~adox a dar a c:ula.
J.:"llarrla-ntal'inha nma rtofa dn fi a H!, qn•~ indir]lw n ~r:í.o ,1,1
:tprnvt•il:llnrnt•J 11111' e,;tes nh!idn 11:1'-~ malcr·i:J':l r'.~ltli1a•.la'l a

}JtoJ·un.
Art. :IG.~. Os commanilimt.e;; do;; H:noio.~ ond1l ltvuYel'f•Jll
,<;ido froito-; o.'l p~ri.mlo.'l da instnlcvfto do~ guardas-marinlta
dar·ão woa lJUia d~> f~ a 10 (Jlw irvlit'aT.ri. ,; g1·úrJ .:Ir~ eompn~·l:t.
1llf:tlf.O •

•>\J.·!. 1::;~:. A ord·~m t.l~ nH"rreimenf o tio.~ r.;uar·u:t!~-nwriulm
Jl!.ll'a. a rlao;sificariín t• a .promo(·iio a '>rguw!o.l.~ í•'III'rtf•''-~ t'•'t·ii
l'r•il.a 11a Bsrula ~:" o!ltída (]o morto t;Pguintr•:
·1". rnrn a lot.alidado rins pnnfu~ oldid•JE:! tJn:' rJ!t:lir" il'lll''"
tlo em·s•1 ílu l•:srola;
com as nota·..:; •lt• :lf't'rl\'r'ifnnii'Il[•l tl:-lfb:;; pc!•J.,; in';ll"ll-1
dons em eada ]Jrriollo;
:l", t·om a"! llülrt.'\ do compol'lanJr.•nlt) dada;; ll•-'1••' entnmnnllnn I r~;
\", rorn a c; nota:; dos Pxamc.~ du cada ])f't·iotl•• ..

z·,

,\r!. 1G L Os officiar:·.~ ínslrurfor1~~. pm·a. focilidaur l!e rndi!'!pensudos do lil'l'\·i~·o du qual'to.~ a ltot'rl•t, qtt•'J'
•·m viagem. !!lWI' uo pot·fo, e do ~t'l'Yito de rliYi~liu. 110 porlu.
AJ'I. 1::-i~J. Os guan.ln~:-rnnt·inlta :--r•t'\"il'ãu dl' auxili:ll't:'S !IIH
IJUal'tos r no set'\'iÇo <le divi~ío a bordo (rnachin..'lH n eom·t•~:·,
•IP arc!lrrlo com n detalhe 1'ei!n JWlo commandanto do JmYin.
"\I"t. 15tl. ~i rm Yiag·Pm, fJOI' motin) do moll.•:;f ia. do dell"!tH~ãn on cte HWl'le, lwuver 1'alla. imp•~dimPnft, lllt ·vaga lltl
qu:llqtH't' in"lnwlor·, o eommntHhHJte do navio í'lll ((111' csli\'t•r·em t•mhnr('ados r,:unt·das-nlaJ·inha nm in:-Jrur•r;iío l'at':í soh~ino, t-~eriio

st ifnit· o que ~·si in·r iJilpedido 011 J::dlt:l'l't' JP.ll' ltl!\ ""; uH i-·

•·ia'·-~ moi~ aplo~ .

.\t-1. Hi'i. Os gual'das-marinlt.:l ilPfJI'OYadoi; no;; Px:unrs
do.'l dou,; !tt'l'iotlos set·::ío p!·omu,·ido;.; a seguttdos-fenenl•!'l 1•
l'las~ificarlus no Cu1·po da Armaria, dl' :ll'nit'do t:('lll (I IJIU1 fii'•ll!
''"ln!tl'h•eido llP~I~~ I'l'g·ulnml)nlo.
.\ri. J5~. Os f!Uardas-mnrinlta qu11 I ivPt'<•tn prnlíuo rr
l'lll'."" d(• qualtJl!l't· dns JWI'iollos ou aml•Cl-~-. pOt' mot.ho d11 JIFh
lt•stia <·nmpr·oyacla, fm•üo aqucllc.~ cs!udus no :mno st•guinte "
serão classificado~ en~re Pi ·~ ('Oll•x·adr,J~ IJÇl linn! •)•.• ~-~n.l I•~'~.i··
f!.l'Ü\ ti.U'ill:!.o
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CAPITULO XVJ

Ar L. 159. Os guardas-marinha <lo Corpo <I C': Officiae~
farão os Jleriodos de applica~:ão do que trata o
])l'f•senfn regulamento, Pm con,juncto nof:! navios ou estabele~ommissm.·ios

«'ÍIIH'JJt.os ll:tYflf';;>, rlt\1':1 P~~f) Ji111

llf'SÍgUUdOS ])f')O lllÍJ1ÍSfPQ tJa.
•l:n·inlw.
Ar I. 1 GO. O ensino 1wst.e anno do cnrsn r.onsl.ar:J. d~ dous
]H'l'itt(lll~, SI~IHIO UHI tln oifn lllf'ZP,S e OU[J'fl de f..res, rnalizall(.iO-St"
o:;; l'c• ..;pt~cfiyo,; t.•xanH'S na prinwira quinzena subsi~qu(•J:tc do

~·ada

pel'iodo.
ParagTaphn lllliro. O inieio, •lrsln anno elo curso. será

~

.·1 do• marco .

.\rt ., Hi r. Duranl ·~ n primeiro período rsLudarãn:
1°, c•scJ·ipf m·a~:iío mercantil e corrcsponclencia:
:!", ~~tmlahilidado• rf'laf in1. an rusln industrial;
:>", eamhin:
lt", f'Sf'l'ifllumt:fio hnncarüt f' lf'is hancariag;
r;n, kis n rpgulmnenfo;;; rPia!ivos aos deYCl'e!'l rlo Corpo 4-lo
Orl'iriars Commiss:u·in~, 11o,; Reus sPrviços .Pm !erra fl no ma1·.
Arf. 1li~. nuranlo~ n sPgundo ncriodo de ll·e;:; mczrs, 1'arão
ll'l!lmlltoil pral i('n~. na qualidadn dP auxilinr('s do offirinl diJ'(•clcll' dn ll1•pnsilo ?-;aval Oll d11s ofriciacs chrfc~s do S(•t•viçn dP
f:tzc·nda a honlo 1lo,.; na\'iu,; ~~-llll encom·açado ou rruznàm·.
.\ri. -1 li:.l.. Pa t·a i) Pminn nn primeiro pcr·iodo haverá:
1", ttm inslruclnr dP Psrript.uração mercantil~~ ('orrrspon~
d··ncia, I'OliLallilidadP rnlal iYa ao custo industrial;
:.'", 11m in~frlll'lcll' ,_,,. e:nnhic) P de PSt>ripLnt·n1:1ín llancnrin.
l••is llanePI'in«:
::", 11111 inslntl'lne d1~ ll'i;; f'. rcgulamonto.~ de rnzrndn. e
de•\ et•r,; f'lll gc•ml dus o1'1'iciaes rbmmissarios.
A 1·1. 1li 'I. Para. o::; gual'das-marinha commistmrios serão
nhsPt'\'[l,das fnrlas a,.; :ckmais disposições Jll'rsistas no Capitulo
:X\', .nuquillo quo lhe;; for applicavcl.
Paragraplto un icn. Os guardas-marinha conimissarios,
1•

l!JiJII·ovados no~ cxamc\S dos >fiuus pcri.odos serão promovidos
scgnndos-lcncnlcs ~ classificados no Corpo de Officines
Conunissm•ios, 1lr• i]t'rtot'illl c'om o qnn firou rillnb.~lccidl1 Jlf'Sif1

:t

n·g qlumrnl• '·
C \ PlTTli..Q XVI!

~\ri. 1íi5. O corpo docente tda. Escola Naval compõe-se d~
lt•nlf';; cafhcdratiros, professores e lentes substitutoíl.

Art. 1G6. Para os carg·os do lentes cathedraticos, profes-

_srn:f'."' o le:n.tº.sl ~tJJWHu~. llil P.rnt~ illil ~ gw: BãQ 1P! 'P.t.o.-
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fissional, poderãü concorrer quaesquer cidadãos brasileiros
que satisfacam os reqliisitos exigidos no capitulo XXIV.
Paragrapho unico. Para os mesmos cargos na parte do
ensino profissional só poderão concorrer os offioiaes de qualquer corporação da Armada que satisfaçam os mesmos reauisioos do Capitulo XXIV.
Art. 167. Os lentes cathedraticos, os professores e os
lentes substitutos são vif.alicios desde a data da posse e exeroicio, nfio pod~ndo perder seus Jogares sinão na fórma
das leis penars e disposições det'lte regulamento.
Art.. i 68. Os docentes vitalícios ficam sujeitos ás penas
de adverl.cncia, suspensão e perda do cargo.
§ i. • Os que não apresenf.arem os seus programmas em
tempo opport.uno, os que faltarem ás sessões da congregacão,
sem motivo justificado e os qnc deixarem de comparecer para
desempenho dos seus deveres, por espaço de oito dias, sem
que justifiquem as suas faltas, ficarão sujeito!', além dos descontos em folha de pagamPnfo. :í arherfrmcía. npplir·nda. nelo
llircrtor.
§ 2." Os que faltarem com o' mspeito ao direct.or, aos seus
colleg-as n :i propria. rlignirtnrtr. do r·orpo docentc. s0ffrerão a
pena de susp1ms!lo dé oito a trinta dia~. imposta nela congregac!io.
§ 3.• Os que abandonarem a~ suas funcçõe~ pnr mais de
tres mezeR, i'()m .iustificação leg-al, on se afrastannn rlcllas dur·ante quatro" armos consecutivos para exercerem ouf,rnfl ·rargos
estranho5 ao magisterio, excepto os de cleicão popul:n·, perdf'rão o cargo. que será declar:Jr.lo vago pelo GovNno.
Art.. 169. O membro do corpo do'cente que, dentro de um
mez. não cnmpareccr para tomar poRRP. sem rommnnicar a
razão ,justificativa da demora, rwrdr•r:í. o di1·eitn ao Joro:ar para
o qual tenha ~ido nomeadn.
DOS TNSTRUC:TOI1ES P. l'll IC!'.\HADnltl'R

Art. 170. Para o ensino da parf.e pm1.iea, na Ji:.qf'lola, a
fl para
o,; traha lhos ele officinas e rlem:üs cxr,reieios. lla.vr,rá tantos
instruc!ores f!Uant.os forem .inlP."ndos rwcesflarios ac> cabal cnm·primenfo rio dispo~ to no ar f.. 20 e flllatro prcnaradm·ps.
~ 1.• O nhjf'cf.ivo da rr·nar:iio dos instrurtore!'l, na Escola,
P t.razcr aos alutnnds, periodie~mrnt.r. como profissional'.~. os
1wogressm: .do material lidado no ~m-viç>o activo e pnr> isso
teem como devrrps prineipaes. Plínisfrar· ex-chi!'li\·amenfe o ensino pratico.
~ ?." Pm·a os loí!'ares (]p in~fnrrlnres e prr•rnra.dorl's. com
excepcão dos que trata o ~ f• do' art.. 21, serão nomraf.!os. mcdi:lntP as nrnv:1c: dc hahilif.aef\n. a fllll' sc rrfnrPm os c;míf.ulos
XXVII c XXVHL nfficiaes dos post.os de 1• tenrnt.r. capiUio-t.enente e capitão de corveta, quf' tenham satisfeito a eondição
df> tempo de emharque, da lei de promo'r,õr,R em vi.swr, c rifl prefrrencia o!'; que já tenham o eur~o rlr.s escolas profissionaec: rrlal iYo nn nRsnmpto que motiv;w :1 ahcrfnra das in~cripr,ões.
•Ar!.. 17 f. 0!' instrncf.orro~ f' nrrnarad<lrPs sf;rfío prnvidns,
• 111 eommissfio. por port.nria do ''Tinisfro da Ma:'inlia, pnr t.re<;
nnnn'!' no max-im". dcven_do fn7"1'- "" n ins,.ripcfio Pm fl'VPI'f'iro

rruo se rc,fer·e o plano de en-.ino dfl nct.ual regulamento
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n a!'l provas de habilitação de qUe trata este regulamento, em ·
marco.
Art. 172. Os instruotores .e pr~amdores do passivei! de
demissão em qualquer tampo, na. falta de alumnos a enSinar
ou por falta de cumprimento dos dever.es a seu cargo, por de&·
pacho do ministro da Marinha e propoata do ditoector da 'Elleola.
.
Art. f 73. Os instruotores só farilo parte da mesa examinadora rlas materias que houverem leccionado' e os preparadoJ·es não tomarãd parte em nenhuma mesa examinadora.
Art. 17 4. Os preparadora!! são: um de physica, um de
(~himica. nm de rlectricidade e um de maeb-inas, que serã o
mais gJ:aduado do~ insf.ructores de trabalhos de officinas.
CAPITULO XVTII
DAH HONRAS E PRBOBDBNCIAS

Art. 175. Os lentes cat'hedraticos e os professores terlo as
honras de capiUio de fragata e os lentes substitutds as honras
do capitão de corveta.
Art. 176. Os doentes vitalícios da Escola Naval a que _se
refere o artigo anterior, usarão os uniformes que forem del.l'rminados no plano geral adoptadd para a Marinha.
Art. 177. O uniforme é obrigatorfo em todos os actos escolares, tanto para os civis como militares, sendo que, nos '
actds solemnes de posse do dirootor, vice-direotor e membros
do corpo docente, como nas provas publieas de concurso, serã
usado o 2o uniforme.
Art. 178. Em todos os actos escolares os lentes cathedraticos teem precedencia sobre os professores e estes sobre os
I entes substitutos.
ATt. 179. A precedencia entre docentes da mesma categoria será contada da data da posse, sendo esta do mesmo dia
da data da n~meação. e I_!a iguald!J-de de posse e da nomeação:
precede a rrmor tzrarluaçao. e na Igualdade desta, a antiguidadr da patenlr ou da praca, Ri as patentes forem da mesma
dnf:t.

Pa:ragrapho unico. Quando forem iguaes to'das as ciroumacima mencionadas, precederá o que tiver idade
111nior, f\ Rendo iguaes ainda as idades, decidirá a sorte.
Art. 180. Os instructores c os preparadores, em todos os
actos escolare11, usarão os uniformes correspondentes ads postos que tiverem nos corpos a que pertencerem.
~r.ancias

CA!P!ITULO X1lX
DOS DEVERES DO PESSOAL DE ENSINO

. Art. 181. O~ lentes cathedraticos e os professores serão
nhr1gados no ensmo de suas ma terias a:
1", compare.ccr :í~ auJng ~dar liç(Se$ nos dias e horas ~ar
cnrlns no horarw;
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~· exercer a fiscalização immediaLa das aulas e 1do procNlim~nto <IUO dentro <J.ellas tiverem o·s alunmos, imponclo :\
estes as penas marcadas no art. 126 ns., 1, 2 o 3;
!l0 , cumprir rigorosamcnl~ n que lhe cstivf'~ determinadO:
no capitulo :vi;
.'ta, marcar, com 21 horas de ant.cccdcncia, aR sabhatinaf!,
hnhilitando o alurrmo a este ,gf'rtf'ro de provas .para os exame!':,
t~ fot'llP.rf'I' á ()irf'dfiria, mcnsalnwntr>, ns infn!'mncões pl't'cir;a,.;
~nht'll

J">l~

o nprow~iUillll'lllu do.~ allllitno~. a pal'lit• dr~. 11m lllf'~. rh·~

da alH'J'Iunt dn:-; aula,;;

r,·•, de(crminar aos "''h.slil ulu,.; fl aos instr1wl OJ'f'>l fJIIUf'S a,;
n•pcLiC:õPs on pal'tc Jlrat.ica a sr>guir no d••st'llllH'~~<hn ·: .. ~ suas
I'IIJI!TÜP:; ,. Jisr.alizat•

c:-;,;c

de~cmpcnl10;

ü", rNtnisiUll' <In dirPrfot• lnrln.;;; ns nhjeeln,; Pl'l'ri,,,_, nn
ron;dno do !'H::t cad!'irn;
1•, a]li'Pé'PJ!Iae ú cnngl'r:8n<.:ii'l o~ pr·ogramma~ dP Pn;;ino
df' ).:lf:t cadPira ou ·aula l' ioJwu· t•nnltccinrcnlo dai; moilirir.a';i·;,..-; ;pw yPuham a snJfrr.r•;
fl·•, lilllif.at'-Sfl I'SCT'llj)Uifl~3!ilf'llfl' ·rtn I'Il~ÍIII-1 di'!Jll'!l dn,; ]i!11 i I. r·~ I J'a~·acto3. pr>lo rP"ferido programnw .:
!1':. ·"ati.~fazPI' as oniPns do diet·r·lm· <~onrr•t'lll'll[r'-;. j:'t ;:·~
1!i.'~'iplina, ,jtí ao r.•Hsino, jú, Jin:JIJlJell[P, ao.~ J'\:lHJt~.~ ,[t,~ alulilllO':i I' dns piloto~ e lll:tchinislas mPl'l'ant.r,;, TW'l .~pur·ns I'X1rauJ·dinarias, afim dr qtw não soiTra o ~ervit,;ü. JllúSnto Jto,;
ca~ll:'l nfio ]Wcvistos nr,;l r J'f'g ul:tnwnl o.
to. cOJll})::tJ'I'rPr ús l'(•.uuiõt•s da et~ngrrgai:-iin. quando 1'•11'
rnnvirlado pl'lo dil·Prlllr." >'rtfisfaz,.,. as incwn!1rnci:ts ()Un l!J•··'
;.:fio JH'oprias:
H. ·cnmparrcri' aos nx:alllC"\ 'l1:ll':t que forem di'3Í:~nrrrlo,;
nus dias o horao marcados;
L', rompUJ'('crr aos acfos para provimento do>~ losarcs
r! r• POIICllr>Jo, não S'Ú ]:ara n:agi~f,.riq, cu mo lambem J •:n·a 'l''a''"rrnct· outras proYas Jlai'a qtw l'nn•m .designados;
13, drt.er·minar as PXecurõ(·~ do~ lraiJallln.~ J•ral ico.~ !'f'~
lal.i,·us :í sna eatlf'ira. bem éomn n~, t'\l'llrsf,,•,; sr·iPnfifiras
Jll'l'J'i'as U(l l'nsino dos alumucs:
LI., cnnft'I'Ít' as HJlPI'O\'ll(:iil'.~ IJilr IIJPI'Crl'rrm os r';ami~
n alllios;
J 5, rnnfrriT· no~=; roncm·so:;; as no las qur> mrJ'fl('.f'l'f'lll os
ronrn rrcnfi'R, classi fieanrlo. .por ordem rl (} mct'f•ei llil'll In rt>lal iYo, os qup devam SC'r inrluido~ na JH'oposta dn C:o,·r~t·n,,.,
Arf. 18:. .E' dtWI't' f]os lr•nf.''" .sullf;lilatn~:
t·. ohsenar I'csLrictam!'nte as deLcrmiuaçõe;:; do;~ l>:~llc:;
r:JIIINlrnlieo;; a quem l'f'[ivet'l'l11 incumbidos ele :mxiliar·;
~··. subsf.iluil' IIR lcnlr" cathedt·al.icus em sitas l'ulta:;; ou
·i mpedim:euto·~ e mutu anwnte SII hsl.il.u i t'l'nl-Si •, t·unl iltll:llldo
a ,•xercer a~ proprias fnncções;

:;", saUsfazer a;;; ohJ•ig·açõec; pr·c:;rri•rd a;; t!r~ ,•nnformidnrlc
r11m os 11::;. 1". :!'', :J'', í .S", !J", lO, 1! " J.í do artigo anl.e0

rioJ'

I\

clor,

Q

,

rnqnisilat· do dil'C'ClOJ', por· in[l'l'llli!dio do \·ir·P-dit·t•(f'_le for nrct•ssano
para n fUllCCÍOllUlllClllO UC SU:l:J

n11Ja~:

\", auxiliai' o;; Irntcs calhcdraticos nos trabalhos de. Ja-

~xcmsões scic,:~~tiJi,r"'·
gil!ri0-!1.~. <(',l,llTJ,!lO pa)';l l~'iO forçm fle~JSilULi.Q.~;

horal(lrio e Qbscrvatorio o nas

cli.c:i-
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5°, proporcionar () ensino theorioo-praticó das materias
que· lcecionarem, de accôrdo com as rccommendaçõcs dos
lt!ntes catbedraticos;
· . .
·
6°, revcsarcm-sc de dous em dous annos nas' cadeiras de

sua. sooc.ão.

·

~d·

··

Art. 183. !Aos instructores da!l aula!'l cabe: ministrar o
ensino pratico, de accôrdo com as instruccões dos lentes cal hedratirof;, quando a estrs auxiliarem no ·ensino, e cumptir
o!' Jll'OA'rammas ll!lfH·o·•ados n OH ns. 1, 2, ~l, .}, R, 11 n 11 fiO
:11·L. iSJ.
:Paragrapho uni co. Ao~ inslructores de trabalhos de officinas c do (Jxcrcicios de que trata o n. 1° do art.. 21 cabe~·:
eonduzir os ahHuws nesta parte rle applicaç.ão do seu curso,
de modo a poderem apresentar, em pouco tempo, () maior rcSllll ado pratico JJOssivel.
Art.. 18í. Aos preparadores cabe:
l ", comparcr.ce diariamente antes das horas das aulas,
nrim de lli,;põr, :::egundo a~ dctormJnacões dos lentes .calihedi':Jiicns o lentes gubsl.itnto~, tudo quanto for nccessal'io para
a~ riPmon~tracõPs, leahaH)()s., .analyses o exercícios praticos;
2", tlenwt·ar-so no gabinde on lahoratorio o tempo pre•·isü para o ('.ahal desempenho das fnncl)õe:s a. seu cargo;
~J·•, assbti t' ús anlas, realizando as demonstrações expPJ·imenfaes uet.f'rlllinacJn;; pelo Jrntc cathedratico OI! !)OI' indi eat:iio daquc!lc;
·i", dispôr fJUanlo Il1o for dcte.rminado ipara as investigaçút:\s IH·ecisas ao ensino e executar es traba~hos pra.ticos
que Ilws forf'tn .flcleJ'Illinados pelos lentes, mesmo no periodo
(]a:; férias;
!JG, exercitar' os nlumnos no manejo dos apparclhos n
itbLrumcntos, s11gumlo as insfruccõcs do lente cathedratico
nu do lentr ·Subslituto, e fiscalizar quaesquer outros que elles
lPnham de executar por ordem do lente cathedratico ou subsi il.nlo, no respectivo gabinete on laboratorio;
·
(i", zl'lar pelo asseio do gabinete ou do laboratorio qnn
ficar a seu cargo. bem como pela conset•vacão de seus inst.rulllt!tltos n npparelhos;
•7•, tr1' um livro {'Spccial. rubricado pelo dircctor, mn que
J·l'!ar.inne todos os ohjectos JlCrtencentes ao gabineto e laboraft!l'io;
8", rcgif;trar em livro ~special, tambcm rnbrieado pelo
11 i rect.or. todo o qnalqu er. pedido, com n. declaracfio da dota· d~
1 ~'~llli~içãn, da cnl rarlu o ela descarga •.

C.\PJTULO XX
n.\S

SÚDf!'J'I'rtiTÇÕES N,O iPEBSO~Ü; DQ ENSINO

Art. 185. Nos casos do falta de comparecimenLõ por mais
rlo h·es dias dos membros do corpo docente c instructores,
n~s respectivos ensinos, so observará o quo est(~ deLerminado
Po'l se.guinws paragt·aphos:
§ 1. Os lentes cathedraticos serão substituídos pelos lentes subslilu!Q3 rl;.l'l J'P.~peçt.ivn~ ~ecçé5e~ ~ por ordqm r:Je ~nUsuiJ!.alte,.;
··
·
0

316

ACTOI!! DO POnER EXECU'riVO

§ 2.• Os lentes oathedraticos das cadeiras independentes
e Ofl professores serão substituídos, respectivamente, por outros lrntes cathedraticos ou professores, a convite do director,
n, no caso de recusa, este designará un:-a pessoa idonea.
§ 3.0 Os instruotores e preparadores mutuamente se substituirão ~ oonvite e criterio do director.
Art. fS6. Nestas snbstitnicões, a qualquer membro do
corpo docente e aos instructores e preparadores, apenas Aerá
permittido accumular a·o exerr'irio dn propria funr'ção, o do
uma só outra.

!L\!"

'IO)ITFAÇÕES. VENCIMENTOS. Tl'l~1:PO DF: SERVIÇO.
LICENÇA DO PESSO\L DO CORPO lJOCENTF:

I' \1 !I' I•!"

F

Art.. 187. A nomeal)ão para o Jogar de Jrmfc cathcdral.ioo,
pmfrgsor e lente substituto, scr:'i. feita POT' decreto. flrrcr.
rlrndo sempre o concurso de que frafa f'stn reg-ula.menfo.
Para~rrapho unicd. Os r~ar>;.n'l r!P lcnfr~ cafhrriraficos fWriin preenchidos por accesso dM lf'nf.c~ snhstitufos rias rf'sped.ivas sr)sgõps, por orrlnm de anti~~nirl:ulr: em se tratando. THlrl"m, de cadeiras ou df'. aulas inrfrpr:mrfpntr<; do rurso thcol'ir·o-pratico ü provimento ser:í. pr"rl'flirln rln ronenr~n rfp fJTTP
lr~ln e~te regulamento.
Art. 188. O peRsoal do r'm·nn rlorf'nfr' ff't'~. n" \'PIH~irrH•n ..
r n~ dp accôrdo com as leis em virwr.
\rt.. 1R!l. Perf!Pr:'l mn fPl'r'n rlnR vnnrinwnfn~. rinJ•an!;• n
Jll'Ímr>iro semesf.rr do anno seguinlf', () nwmhro do rorp·• rlor·rnte que no exf'rcicio do cargo não lf'rrinn:-~r P"lo mrnof' diJfl~
IPrC:fl~ partes rio programma apprnyndo .
.>\ri!. 190. Fóra rlo Re~viro rln mac:iRferln. onalmwr dn ..
rcnf.P só receherá integralmente ns sen,c:: VP.ncimenf.ns. no!': cn.""" previstos pela legislação vigente.
c\rf. 191. Os mnmhrns do magist.f'rin da Escola l'>l:•val
nfín ~nffrrrfin if1ll':JnfC aR f.,l'Íf!S rli'Rf'Onfn [l]gllm ('!ll '-1'11<; \ <_'JI ..
rirnrntos . .<:alvo si estiverrm lirrnri:ufoR na fórma da lei.
Art. 1!12. Oualouer rnrmhrn rlo mnds·trrin nnr rP;T<···
inferinamente, em virfTHfe fie ÍffiTJI'flÍmenfo OU falta (li) J'('Sf)Q-·
<'fivn rJocente ou instrucf.or, a cailrdra. aula.. traha.lhos rlf' offir·ina ou exercícios para m1e fôr ili'Rhmarln. terá. rfirritn :1 um
:JI'Crescimo igual á gratificar.ão fJTTf' il('i~ar de rf'r.ehrr o snh:,1 ilnido.
-\rf. 19::!. A fl"l'l'f'T!r''if) f11.s ·~··af.ifir~r;iírs dos '-'''lll'lPI~'ll·
1n!< nn. E~oola Naval t~rá Jogar JWio ~rryir:n pnhlirn rlf' m~'!i~
!f'rin r durante as f~rias.
Art.. f9~. Os docrnfrs vilalil'in~ trriio dirriln r. jn1lilar:ão f' a ~ratifiracões addicinnaf'~. rff' arr/'lr(fn rnm n flll~' ~,.
nrhnr rli~nnst.o nns leis em vig-nr, rrnanfn ao rn~inn snnf'rior
tln

nrnnbliea.

Art. 195. Os lentes rathedrntiro~. profrs!'1orr" e }f'niP~
::mhslitufos contarão como t.emno rlr> ~ervirn effrrtivo no rnn,.;0frwin. r<~ra ns rffcilos ric :ll'.rrr~rimn rlro ynnr.irnPJ•f.,,. "'' ;,_
l·ilnrllo:
1•. o tempo de ~erviço publirn "TTl rnmmiR~ÕP~ ~ri..,nfi
ricns:
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2•, o numero de faltas por Ill9tivo de molestia _não excedentes de 20 por anno ou 60 poJ:' triennio;
. ···
3•, todo o tempo de ~:~uspqo juQioial, <IUal).~O. o d~e
fô~ julgado innocente;
·
··
4•, serviço gratuito e obri~JlCJr 1e1;
5", serviço de guerra;
.. · .
. . .·
()•, o terupo do serviço de instruotoi', de preparador e de·
111agisterio pulllico.
Art.. 1.96. Conta-se para a jubilacão e pelo dobro todo o
l.cmpo em que qualquer membro do corpo docente fôr empregado em operações activas de guerra, si não fôr computado
para ou!.rus eHeitos.
Art. i97. A~ licenças aos membros do corpo dooente e
os d~contos de vencimentos serão reguladQs por lei geral que
; ''hi'J' a 111afcria.
Art. Hl8. As férias do corpo docente comecarão no dia
-em que so encerrar o anno lecLivo e terminarão na vesper& da
abertura das aulas do anno seguinte, sendo ínterrompidta
sómente pelos exames previstos deste regulamento e .-vtoo
publico urgente.
·
Arb. 199. Incorre em falta:
t ", o docente nu instructor que deixar de compareoor a
quaiLJUCI dtJs aclo~ escolares a que fôr obrigado por este
regulamento;
z•, o que comparecer para dar a sua aula dez minutos
depois da hora marcada no horario;
3", u que sem motivo justificdo se retirar da sessão da
cungregacãu antes de terminados os seus trabalhos.
Art. 200. As faltas dadas em um mez só poderão ~
.i11~1 iJicaúas perante o director até o dia 5 do mez seguinte.
Art. 201. Serão dispensados em um mez:
a) até duas faltas justificadas ao docente a quem competirem tres aulas por semana;
IJ) uma falta justificada áquelle a quem competirem duas
aulas por semana.
§ 1.• Pelas demais faltas justificadas perderá o docente
a gratificação correspondente a cada dia em que faltar.
§ 2.• Nenhuma falta será relevada ao docente a quem
,-ompetir uma só aula por semana.
_
§ 3." A aus·encia não justificada acarretará para o docente
a perda dos vencimentos integraes dos dias correspondentes
ús suas faltas.
§ 4." Os descontos pelas faltas dadas pelos membros do
corpo docente serão feito&' na respectiva folha de pagamento.
Art. 202. Haverá um livro de ponto em que se resist.mrão as faltas de comparecimento ás aulas dos membr.1s do
t'"!'po docente e dos instructores.
Art. :~03. O ponto do pessoal do corpo docente que se
remelter :í. rcparticão fiscal C'Jmpetente, mencionará as faltM,
para que se facam os devidos descontos, mensalmente.
Art. 204. As faltas dos docentes ás sessões da congreg;ação ou a quaesquer actos ou funcc;ões a que forem obri~ados por este regulamento, serão contadas com"J as que se
""!'Pm nas anlas.
§ i." Coincidindo ao mesmo dia trabalho de aUI$ e oon~l'egação, a abstenção de um destes importará em uma falta •.
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§ 2." O lr'ltbttllw da cong!·~ga~ão vrolút'd
,\rL ~05. Inc'll'l'O em falta o docente
cnf•.ãn apr·cciadu pelo dircctor se rdirar da
;;a\:ão anlcs de terminados os trabalhos Lla

fi qua~c{HI!"i'. õutr?.

qne_ srm JUStJf1·•
sessao dtt congremesma.

C.\PITULO XXfl.
11.1 Ci)N(;I\E(:.\(:,\tJ

:\1'1. '.'lHi . . \ i·iHrf~r·c·;ra~ãn ela "'CIJlú NllllJ'íOI'-iie-ltà :·
I", dn di,·;•drll', como ]Jrcsidenlr•;

'.'". tf·, \'icc-rfir·ector, como viec-pre~;illcu[e;

;}", dos knte~· ealhcilratico~. dos J1f'OfPs!'orcs e d,i,1 lúnl~~<i
~u!JcLilnfos 1m1

t•xr•rcieio do lf'Jrlrs eafhctlrat.icos.
l'ar·a.!.!r·nplro nni<·.o. O st~c,·elar·io da rsenla ~c·ní " sern~
fnr·io d:t congr·c•gur:fill, :;enr tlircito de vedo •

.\ r·t. ~OI. ~fi·, nf frilmiçõe.s rla congTcga~.:ão:
I". nr·gan iza1· os .JII'ogramnms para th concu r';;os dos carf'''" do rorpu doef'n!P:
'.'", 1h~1· •uareecr· :oolJI't~ os· vrograrnmn~; dt' rnsinu n appr·ov'lr
Jll'lllus

dl' cxanws;

:::··. l'lt'grr a.; ·rommissõrJs l):ll'a inlerp•Jr marrr~rn· sobrn
lnt!IJ~ ·o.s assumplo.-; ~Cil'lllificns tlll fl•abalhos 'lilllnnnLtidos :'L
.~I ta apreciação;

.}", approvar· o;; romprndio ..:.· i nu iratln.~ para cada um~ rh o
Jllalr1·ias do em·so ]JP)o.-; respcclin•s docP.n!:es;
G". examinai' I' julg:1r· '''~ r:wdirlafns nos logar·f's Oi' r·nn-

<'llr~n. na ronl'ormidarlP i)O t]i:=;posfo no.; r~:lpifll)ilS

xxrn.

X\"lV,

:.\.\\'. XXVJ, :\'..\1\'Tf. XXVJH, XXIX ''· XXX.
()•, irn)lor aos Jr~nfes a ptma rle qur~ trata o.~:..'" dn al'!. Jr)~.
:\1'1. ?OS. c\s dPlilwra~.:õe;; da eoll!il'l't;acão s·:•ru'' fomarla"
fl"'' maioria dos mrmln·os presPnlf's, r1n Yotal~ã.o 1romimtl 111r
,·ymboliea, Ralvo quamlo sn trafar tln qu<•stõPs rlr' inlt~J·r~s"'1
JH'."soal, ea<o l'lll !(]111' ~~~ Yot:uá srwprr~ pm· PScrtrl iniu Rf!erefo.
i\rf. 20!1.

As' dPlibrrnr;úe~ da t'IITll!l'C'P,':H;ãn. d1' qrlf' o di-

rr'rfrw l'rem·rrr· para n minish·n da Marinha. n~·· ~~:rão
l'llfarlus, rmqu:mfo peudf'r o rrom'.~o.
,\ri. :!!O,.\ cnngr·rr:mr:fio não podPJ':í. f11ncrionar t"r~m
s;• rr~una a IIH;lade r~ mai;; um do IHPJWJ'O fofa! dn

JJwrnbros .
. \rt. '211. O din•r((ll'. r•onlfl JH'Psidcntr•.

a]rlnl

t·-.~
qw~
~r·us

dil yqf!l 11as

dt•lihrrar:õr~. f~"'ll o rlt•. rlr~:"Pmpafr;.
Arl. ?f~. :\'o illlJl•"rijmcnln rio dil'rt·inr, r1 \ir·r•-dírrdor
:J.".-'IinJP a pn~sidr•ncia da congrcg-aqãn •
.\1'1. ~1:1. Os avi~o,; ]1UI'a a n•ttnii'ít• da. emlgf'P;.,::wfín :-·prfin
r·,·iln~ ]rOl' f'C:I'T'ipfo a r•.aua unr r!'1 sr·1rs 1111'1ll1Jro~. dP.~kll:lfHIP

" dia, n lrm·a I! o a~smnpfo.
·
.\I'!. ·! l í. As ~l's,;0r.~ da. r·nw..Tt•gal'fio ~rí sr· pr·llllln~:ni:i:J
por·. nrai~ dt• rl11ns hora~· 4Jil:mdo a~~i11.1 jllli-!Un llt~l'f'~s:rr·io 'I
111:11111'1:1. dn~ JTIP!llhros 'Jil'C.~cnlr•s .
. ~1'1 .• :!l:í • . \ lll'llhum .do's lllf'lldrJ'n;;; ·d:t ('.nng·1'r~;.,:·~r:5o Frr·ú
)lPJ'Illlff.fdn lFaT' da pala\Ta :por mais do 20 minufns catlrt vez.

nem mais de dnns

YL'zr·~

na mesma discus,.:ão, cxr0pLmmdo-se
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o;-' jiÍ'õfi~nmJtês llr•. qualquer project~ c os relatõr<cs do com·
mi::;:;õcs que vodcrão nsar dclla até tres vezes.
Art. ~16. O docente que se afastar em sossão das boas
JJOrnms de conducta. será chamado á ordem até duas vezes
JWlo presidente. s!'ndo no caso de insjstencia convidado a retiJ·ar-se da sala. Não sendo esse convite attendido, o pçesidPnl.c IAvantará a sessão, dando parte ao ministro da Marinha,
quo poderá suspender o infractor até tres mczes •.
~\rt. ? 17. Os trabalhos da congregaçã:'J preterem qual que~
uulro.
C.\iPITUl;O XXIII
ltliUT\.\0\ r;J.:JI.\1'::-; llO l'IIÔYI:vJ.E)ITO DO CONCVltSO

.hl.

~IS.

'Tr·1·s

dia~·

drpois ela

vcrifica~ão

da vaga, man-

(] ani. o 11 i rec!OI' annnnciar nas folhas de mais circulação a
nhel'lllt'a da i nsr·ri•IH:fín )lara o concurso, fi;..;and'J o prazo do
q11al r·n lltPzr~ pam o <'nerrramenlo da mesma inscripçün .
. \ )mhlic:1ç:ío dn erfital sP.r{t renovada c pf'!o mesmo mo:!o
n·pdida l'm eaila um dos ultimos oit() dias do alludido prazo.
~j <''<lo CX)Jirm· nu rlecu.rso das férias. far-se-ha o cncerramenlP ús I!\ hora-; do terceiro dia ulil que se seguir :1
fi'I'Jilina(~fio

1laquPllc 1lecurso .

. \1'!.. !!!!). Xo cas() llc haver mais de umâ vaga, a congrc-

1-!:tr:ão resolweú qnal a ordem em que devem ser postas a
('lllll'lll.'.~(l.

O praz:~ de insrripçüo do :;;egundo come\~ar.á a correr 1.5
dias depois rla. alJr'rl.lll'a da inscripção do primeiro, e, assim
JH'r· diallte d1• sul'fn CJIIe haja um concurso especial para cada
''1'''1

'o',;I'L ~~O. Os ennrtll';.:os frrão logar perante a congregacão,
fJII!' :-0. c.omporá s(nrwnle dos lrntes cathedrat.icos, rhs profes~·l!·es 1• rios snlJf<!.il.uln:;:; rm cxrrcicio de cathedraticos .
.\ri. ::.'~1. Em lodos os aclos do concurso presidirá a con!"l'l'gnr:f\ll ·.1 ri i r1~L'!or rla Escola.
"' rf.. 22?. A congt·egação apresentará ao Governô o::; conCtll't'!'nlr'l qtw hom•ct·rm obtido maioria absoluta do votos na
rolatiddade Jo merecimento, para que seja nomeadJ um da
ela;.:': i fiea~.:flo nos dous pt·imciros Jogares •.

C:\PITULO XXIV·
IJ.\S t.:n"DIÇÕES P:\n,\ O CO:-/Cl'HSO

Ad .. 22:J. O r~aud i dato que quizer inscrevet·-s'C irá á ser,·niaJ·ia assignar o f;('U nome no livro destinado á inscripcão
tlns cnncurrent.cf'. Nrsf.c livro •;> scm·et.ario lavrará para cada
t: 11 11Cllrso 11m lrrmo de abertura c outro de encerramento no
It'nlpo 1n·oprio, fJH <J11Ue!'l serão assignados pelo dircctor.
i\ d.. ~21. Na mc~ma nccasião da inscri·ocão poderá() os
ramlidafos npresrnl.ar ·quarsqnrr documentos {ftHJ ,julgarem
t•navt~nH·nl.rs, corno títulos de habilitação ou provas de scrvicos
Jll'r:,.;lados :í. ~r,icncia ~~ ao Estado, passando-lhes o secretario
lllll recibo. 1n qual llcclarc o numero e a natureza do t.a.es
dncumcn Ios.
··
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Art. 225. A inscripcão poderá fazer-se por procuração,
o candidato tiver justo impedimento.
Art. 226. No dia fixado para o encerramento da inscripçãQ reunir-se-ha a congregaçã·o, ás 14 horas da tarde, e,
lidos pelo secretario os nomes dos candidatos e os documentos respectivos, será decidido por maioria de votos, si existem t.'Jdas as condições scienlificas e moraes 1,1os ooncurrentes, correndo a votação uorninal sobre cada um. Nesta occa:'ião lavrará o secretario o termo de encerramento, que será
l•1go assignadn pe];J direct.or.
Art. 227. O d irector fará extrah i r pelo secretario duas
I ista~ dos uaniiidatos arlmittidos pela congregação, uma das
q11a1: > nmndarú publicar e a outra remetterá ao Governo.
Art. 228. :Findo <l prazo ela inscripção nenhum candidato
,,.r;i a ella arlmittidn.
Art.. ~29. Si, terminado o pmzo. ninguem :-,, honvnr in~nipto, a ronr.;t·cgação deverá espaçai-o por igual tnmpo, e si,
l.errninado u novo prazo, ninguem se apresentar, o G<Jverno
poderá fazer, por proposta da congregacão, a nomeação de enLm as pPs~oa>. qnc rennam as eondi{:ões exigidas por este reunlamento.
At·t. 23ü. ~i nã~ fôr por-;sivel para os actos do concurso
!'f'UIIir-~n a eongrcgaçfio, por f~lla de mnneru d·~ li~nl1•s nu
pi'Ofessorns, o 1lirector o eommntli1:ae;í ao Congres,;o Jl31'a ser
aulnrizado a convidar os lentes em disp::mibilidade c jubilados
que puderem comparecer; na falt.a destes, os lentes dP ouf.eas escolas superiores; c de tudo dará immediatamente parte
ao Governo.
Art. 231.. Ri algum concurrenf.e Jôr accornmett.iqo de mD!e;;tia antE>s de tirar o p~nto, de modo que fique inhabilif.ado para fazer qualquer das provas, poderá justifkar n imJ•Pdimento perante a congregação fJUe, si o julgar legitimo, espaçará o acto até oito dias.
lia decisão do contrario p~lderá lmver recurso nara n Govt•rno, mf.erposto rlrmtro de 2~ homf<.
~ L" Havrndo um s(, candidalrJ. n •;uncurso Sf)I'<Í adiado
pt'in -tempo que á congregacã·::J parecev sufficiente, até 30 dias.
§ 2." No caso de já haver t.indo o ponto, dar-::w-ha outro
Plll occasil!.o opporhma, ohsrrvanrlo-sr novamnnte o p,,.-,,~,~s~o
J'e"pectivo.
Art. 232. O candidato fJUe, mesmo pOt' mütivo de molesl.ia. se retirar dn •qualquer das pr11va;s depoi~ dr ('flllii'Çada-,.
ou não completar o tempo marrarlo para a prova oral. ficar;i
()xc!uido do eoncurso.
Art.. 233. As provas de C(·ncurso para o Ioga r de lente
.<nb~t.il.ntn ou ra1hndra1ie() t1e 1·adPira independrnte. são:
l" - 'I'he8r e diE~sert.acão;
2• - Prova eseripta;
3" - Prelecçllo;
1• - Prova _pratica .
.\rf.. :!34. _\<; pT·n,·as d" I''Hif'III'Jõin para o log:n· d" professor, slio:
1• - Arguição oral;
2" -- Prova escript a:
3" -- Preleccão;
4•- Prova pratica.
~i
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CAPITULO. XXV

Art. 235. No dia seguinte ao do rêncerramentd das in~
scripções cada um dos candidatos aJ)resêntará na sec~~taria. dp,
(~slabnlecimento 100 exemplares de um trabalho or1gmal Impresso, c:)m urna dissertacfio á escolha do candidato, sobre
assumpf.u da carlcira vaga.
Paragrap!Jo unico. Tratando-;;c de concurso para lente
substituto, além ela dissertação. cada these comprehenderá tres
proposições sobre cada uma das cadeiras da secção.
Art. ~36. No dia d2. entrega das theses, o secretario lavrará um termo, que o director assignará, declarando quaes
os candidatos que as apresentaram.
Art. :'237. Serão excluídos do concurso os que não aprescnt.arcm as tl!Psrs no dia marcado.
Art. 238. Logo depois de lavrado o termo a que s·e refer·o o art. 23G, o secretario mandará entregar a todos os
eandidatos um cxrmplar das lhescs de seus compeLidores, o
remetJerá um exemplar a cada membro do corpo docente.,
Art. 2:m. O secretat·io officiará igualmente aos candidat.os, participando, rom antecedencia de 48 horas o dia, o
Jogar e hora em r1ue deve cffcctuar-se cada uma das p:l'OVas
do concurso.
Art. 240. Oito dias nteis, depoi·s da apresentação das
Uwses, nmlizar-se-ha a defe,5'a.
Art. 241. A defesa das t.heses <Será feita por ·arguição de
cinco lente~ elciLos pela congregação.
Art. ~4'.·!. !\' cnhuma a t·guição c a rcsp'ect.iva. defe'sa poderá durar mais de ·uma hora para cada lente.
Art. ~·i3 . .Si o numero de concurrentes exceder de dous,
continuará a arguição no:s dias seguintes.
Art. 241. A arguição será sempre feita segundo a ordem
da inc.cripção dos candidatos e em presença da congregação.
Art. 2M>. Conclnicla a defesa, reunir-se-á a congregação
no mesmo dia. para julgar do merecimento dessa prova,
subserevcndo cada membro com seu nome, na relação que lhe
fôt· dada pelo scereLario, contendo os nomes dos candidatos,
as segnintcs letras: B, que quer dizer boa; S, que quer dizer soffrivel; !Vlí. que quer dizer medíocre; N S, não satisfaz.
Encerrar-se-hão .tacs relações, cujas notas serão secretas, em nma m·na com tres chaves, uma das quaes ficará
eom o direclor, outra com o sccl'etario, outra com o mais antigo dos lentes cnthedraticos que tiverem assistido á proya
sPndo depois a urn-a sellada com o sinete da. Escola e a rubrica dos tres clavicularios.

CAPITUUO XXVI
DA l'HOYA ESCRI1>1'A

Art. 246. No segundo dia util, depois da defesa de these.
reunida a congregação, uma oommissão de tres lentes, eleita.
rwla mesma, formulará uma Usta de pontos sobre o a8$Umi)to
!la cadei!'a, ou da ~~~tão no êaso do vagá. tlé aulMtttuto. .
I..cis de i9~3-Vo1, II
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Art ..21!7. Em seguida submetterá á congregação os pontos
que houver organizado; e, approvados ou substi tu idos pela
referida congregação, serão pelo director numei'ados, escrevendo o sccretal'io os numeros correspondentes em pequenas
tiras di) papel, iguae;; em tamanho e fôrma, as quaes, depois
de dobrada, fwrão lanr;ada;; em uma urna.
Art. 2·18. Lançará em seguida rm outra urna tiras de
paprl com os IJome<; dos lPnt.es que se acharem presentes;
dessa urna o lente mai~ anlig11 cxlrahirá oito lira~. e.:lt>,rCveiHlo-se os noHtPH dos leiii es ú proporção que forem sorlrados.
Art.. 2'!!J. Serão logo depois admittidos os candidatos;
o primeiro na ordem da inscripção tirará um nu mero da
urna dos pontos P, lido pelo direetor em voz alta o ponto
rorrP~Jl'llld,·nl!'. " ~l'L'·t·d;ni" -d;:r;'t l!ll'a et\pia rl1·11,~ a I'J.rla
c:mrlidato.
Art. :::JO.O.;; e.aJll!<irlalos reeollwr-sc-hão immerlialalll!'llle a llllla sala, ondn fp•·iio, para dissPrl.ar sohre (I ponto
RortPauo, o prn:r,o de quatro hora.~ e d1~ixando CIIl !':td:.t meiu
'folha de papPl nma pagina 1:111 lil'lllli'O.
l\t·t. :..':Jl. A cada hom cle~te lt·nbalho assistirão dous
ientrs dos oilo sorteados. n:t nrdum em que e~tiVPI'('In seus
11011 tes, afim de obe:PrY:u·-sc o silencio necessa rio e evitar-se
flUI' fiUUhJii!'l' do~ etii!I:I11TI'll'l'" ,.. ,.,.,1 1 111' li\TII.~ llll ll~li!l':. IJ'-W
lhe vnssam ficrvir de niljutorio, ou [.1~nha communil'ação c0m
quem quer que seja.
Art . .252. Terminado o pmzo, scrfto todas as folhas dQ
prova de cada um rubricadas nn \'m·.,o pelos dnns lenl.~s que
tiverem a's,-;islido ao trabalho ela ultima l!OI'a c pf'los nulros
('anilidatos.
Art. :.?33. Fechada e lacrada cada uma das wovas e escripLo no envolnCJ'o o nome do seu autor, serão todas encerradas pelo :=;eerel.ario em nma urna do tres t:havrs. uma
das qnae~ será g-uardada pelo dit·erlnr e as nufTas duas pclos dous lentes a que se refere o artigo antecPdenfr:.
Art. 25-í. A urna será tambern sellada com o sello do es1.abelecinwnlo. impi'I'sso Pm lari'" "~"'''''' un'a lira dt~ papPl
rubricada pelo director c pelos dons referidos lentes.
CAPITULO XXVII
DA PRELF.CÇt\0

Art. 255. No segundo dia ut.il, depois da prova escripta.
l'llnnir-sc-á a congregação e nbsenar-sP-ha quanto a esta
prova o processo indicado nos art.s. 25ô e 2fi7.
Art. 25G. A prcler.ção sn realizará em plena publicidade 2'l hor;~s depoifl de tirarlo o ponLo. dando-se ao candidato
o espaço rlc uma h01·a para fazcl-a, sempre na ordem da inscripção. iEmq11anto fallar um candirlaf.o, os qur so lhe seguirem estarão recolhidos a uma sala, de onde niio possam
onvil-o e onde estarão incommunicaveis.
Art. 257. No caso de haver mais do tres eanrlirlat.os, seTão estes clivicliclos rm duas 011 mais lnrma~. qur tirarão
pon Los di vorsos.
Arl. 2:J8. ,\ divisão dns L11rrnas ~n fa,·;í pnr- :'r11·le no
dia em rtnc n ywimrirn r.II'Yrt f.irnr n pnnln
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Art. 259. A turma designada pela sorte para ~ logar
tirará o ponto no dia da prelecção da 1~. seguindo-se em tudo
as mesmas disposições.
Art. 260. Terminadas, diariamen~1 as prelecções, a con- ·
gregação reunir-se-ha no mesmo d'ia, :afim de julgar na fórma do art. 245 para o que haverá uma terceira urna.,
CAPITULO XXVIII
DA PROVA PRATICA

Art. 261. Dous dias uteis depois da prelecçao oral, reunir-se-ha a congregação para organizar os pontos da prova
prafi.ca, seguindo o que foi indiCado nos arts. 246 e 2.47, e
(•lr•ger, do mesn1o modo que se fez pa~a formular os pontos da
prova escripta, uma outra commissão de tres membros, para
formular a questão a resolver e fiscalizar a elaboração da
prova.
Mt. 262. A P':·ova pratica consistirá em e1iperiencias,
analyses, manipulações, manejo de instrumentos, projeetos de
maehinas, problrmas e applicações numericas.
Art. 263. Depois que a commissão nomeada para essa
prova verificar que os pontos estão de accôrdo com o disJlOsto nos arts. 246 e 2i7, o secretario convidará o candidato
íH~c:·iplo em primeiro logar para, em presença dos demais,
tirar o ponto, que sErvirá para todos.
Art. 264. Feito isto retirar-se-hão os eandidatos, e a
commissão, acto continuo, organizará uma questão pratica
importante, relativa ao ponto sorteado, devendo um dos ·membros da lllesma commissilo, depois de sevem .elles admittidos
na sala, lêr a questão em voz alta e pausada, para todos terem
st:icncia della, seguindo-se immediatamente a sua elaboração.
Art. 265. A prova pratica não d\.mará mais de cinco •horas, terminará no mesmo dia e será commum a todos os candidatos.
Art. 266. A commissão apresentarrá por escripto á congregação sua apreciação sobre o merito relativo das provas
exhibidas, bem assim todas as cireumstanclas que possam interessar ao julgamento.
Art. 267. A prova será feita simultaneamente pelos candidatos, providenciando-se de manei':-a que elles não tenham:
eommunicação entre si ou com quem quer que seja.
Art. 268. O relatorio que cada um dos candidatos apresentar, justificando os seus ca!.culos e observações, será rubricado pela commissão e por todos os outros candidato!!.
Art. 269. Durante a exhibição desta J!rova, poderão tamhmn inspeocional-a os outros membros da congregação que
nfío flzcrem parte da commissão .
.'\rt. 270. O julgamento sobre o merito desta prova será
irlcDlico ao dai':. outras, para o que haverá uma 4" turma.
A:·t. 271 . Nos concursos para provimento .dos logarcs de
professores da 1" c 2' aulas do 3° anno, não haverá prova
prafir.·:1.
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CAPITULO XXIX
DA ARGUIÇÃO GERAL

Art. :n2. Nos concursos para os eaegos de professores a
prova de thc~c r dissertação será substitui da por uma p~ova.
de arg·uição oral feila por uma CIJlniilissão de dneo membros
deita <pela congregação.
At't. 273. Oito dias depois rlr enccreada a inscripção, reunir-se-1m a 'eong·cgação para. eleger a commissão de que
!.rata o nrfigo anlcrioe c nara m·ganizar os pontos para a
pt·pya de al'f!llil;ãn, sPgundo o ílhposlo nus m·ts. ~Hi e :_>,\,7.
Art. 271. Eleita a commissiio examinadora c approyados
os pontos, Llw:·-sr-ha inicio :i argHição, sendo os candidatos
cl!amados segundo a ordem de inscripção.
Art. 275. A arguição de •t!ada um tlns examinarlorcs niíc>
JHHI!'J':í excPdrr de mc.ia hora.
Art. '!.i fi. Si o numero df' t·antlitlal.os exced1~r de dou;:;,
a ar~ni~iio continuará nos dias seguintes.
Ar!.. 277. Tel'minadrrs !lia:·ianwnlo as ar·guições, a congTf'gaçiio reunir-sc-ha no nw~mo dia. afim de julgar 11a fólrma rio m·t. ~í5, para o quo havPJ';'t 11111:.1 urna C'special.
CAPITULO XXX
DOO'l .mr.G.\MEN1'08 DOS cnr-;CURSOS

Ar!. 278. Conclnida a ultima prova, rennir-se-ha a condia util, C'lll sessão publica, c na sua prcm·na das :p1·nvas e~eriptas c, rPcebendo
<·:Hia candidato a q\w lhe nerlence;-, a lerá em nn alta, :;uaril:lda a oNlem de inscripção .,
-"
Art. 27!l. Os ,r·andictato,; que nr.ssa ordem se srgnir ao que
rsl ive~· lendo Yclarú sobre a fideiJclarle da leitura, fiscalizanrlo o primeim lnscri.pto a do nllimo. Si hom·er um só candidato. a fiscalização eabcrá a nm dos lentes fl\11' o direclo1·
~~·pgação 110 prin··eiro
~en\~a abrir-se-ha a

f!P~i·gnar.

A1·l. 280. Concluidu a leitura. a commissão dP que trat.a o
a1·l. ;~(i i em sessão secreta, examinará minuciosamente cada
uma das alludidaR provas e r•n1itLiní. nflreeer sobre I'Jles de~
modo irlentico ao preseripto no art. 266.
ArL. 281. A congregação, avôs a leitura desse parecer,
julgará do merilo das prcvas cscriptas, na fôrma do art. 245 .
.\rt. 282. Em seguida o se0ret.ario lerá, depois de se
abrirem todas as urnas, as lflOtas 'Jhtidas pelos candidatos nas
quatro prova"r. mencionando cs nenws dos mcmbcos que a;.;
toHferiram, afim de proceder ú :;:~pnração rias nwsmas nota.s.
Art. 283. Terminada a nrl'nra(:iio, st) serão ronsiderados
habilitados os candidates que r'e\mircm maioria absoluta fle

notas boas.
Paragrrupho unico. Quando, porém, houver nm só candiuato, o numero de notas boas cxi:.ddas para a habiutaçãc• será

ele dom~ tercos.
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Art. 281. O docente que não presenciar algumas das
prova;; não poderá julgar e as suns notas nas outras provas
não c;erão levadas em conta de Julgamento.
Art. 285 . A claBsificação dos can~ida.tos habilitados farse-lm c;egundo c• numero de notas boas que cada um dellés
lwuvcr obtido.
§ 1.• Qnando dons ou mais tiverem igual numero de
nnlas hoaf', i~fo é, si houver {'mpatc, será melhor classificado
" canclidafn ••Jill' rcunit· maior numero de notas ·Soffriveis.
~ 2." E'i ;!wuvrr noyo cmpat.r. será melhor classificado o
ranrliclalo qnP tivr•· exercido na E;;cola.. com as melhores refenncias, carg·o de instructor e especialmente o de instructor
tlas mat.erias que constituem o argumento da cadeira.
§ 3.• Verificado novo empate, decidirá o director com
''do de qualidauc.
·
Art. 286. Feita a classificaçiiC', o secretario lavrará em
"t\guida nma acta, em que se achem referidas todas aB .cir:...
e!lmst ancias occorridas.
Art. 287. No dia seguinte rcunir-se-ha a oongragacão
p:u·a, nos termos do art. 222, assignar o officio da :proposta.
Art. 288. -Este cfficio será acJmpanhado da cópia authenf.'c·a clns actas do proce.<;so do conO'u•rso, das provas escriptas,
ri•.• relatorio dos conenrrentes, do.'! pareceres das commissões
a qne se referem cs arts. 200 o 28n, e, além disto, de uma
infonnação do dircctor. ou de qncrn fizer as suas vezes, sobre
f odas as cirrnmstancias occorrida;;, com especial menção da
mancjra por qtw se hom·cram os conCJurrcntes durante as
Vl'nYa.3, de quacsquct· títulos de habilitaç.ão QUIC tenham !l!Pre:<Pnl.arlo e rfno; sf1niço.~ q11e por·ventura hajam prestado.
Ar·t. 28\l. Em todos os actcs do concurso o director deym·:"t Pxigir mor!Praçã.o e eortr:r.ia entre os arguentes; suspenrlr)J' a palavra por algum tempo; advertir e impor silooeio
:íu:1Pl1e qnn sP rxccr!Pr, n mesmo suspender a continuação de
qwürr:~cr acl c• do concurso, ri ando immediatamcnte parte ao
l:on)rno do oecorrido.
Ar I.. 2!10. O<l aetris de ·exhibição das provas não poderão
r.ralizal·-sr\ snm que este,ia 'JH'CSHDte a maiflril!l dos membros
rlnr'~"lltl'~' ria COllf!l'egaçiio.
CAPITUT.tO XXXI
DOS PILOTt)S

I~

l\L\CHIN!S'l'·'S PARA ,\ MARINHA MERCANTE

Art. 2\l1. Nos mezcs de abri!, julho e novembro, serão
!'ealizados na Escc:Ia, os exames àos candidatoo ás cartas de
pilotos marítimo'!, de capitão de longo curso e de maohinistas
para a mari'nha mercante.
Paragrapho nnico. O detalhe para esses exames será organizado pelo director, ele medo a não prejudicar o serviço
ll'(~tivo da Eseola.
Arf.. 2\l2. O.S eandidatos ás cartas de segundo e de primeiro piloto, de capiHlo do cabotagem, de capitão de longo
eurso, de segnnrlo maehinista e Jc primeiro machinista, que
st'• srrão afJmittidos a exame>; si s-atisfizerem as condições
estabelecirlas pelo regulamente' da<; Capitanias de Portos, dew~rão J·eqncrer a in.scripção ao dircctor, instruindo suas pe1i•·fír.;.• rom M ·sPguintcs documentos: certidão de• embal'que,
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extrahida dos róes de equipagem, caderneta ou. certidão de
matri••ula na Capitania de.· Porto, ultima carta obtida, attestadoR de pratica erri officinas e de vaccinacão e carta de naturalização, si não se tratar de brasileiro nato.
Paragrapho uni co. Estas petições serão antes informadas ·pela Inspcct.oria de Portos c Cestas.
Al'f.. 2!l3. Ao candidato a qoralqucr das cartas de piloto
ou c::1111tão de caltotagem e de longo curso. além da clansula
de embarque estiymlarla pelo reg<cl•lamcntc das Capitanias, será
exigida a apresentação de derrotas individuaes ·nos seguintes
it•rmos:
Para se{ltmdo 11iloto - Uma clrrrol.a estimada completa,
com os r('.'lpec{ivos calculos;
l'a1'a primeiro piloto - Uma derrota completa, contendo
O!' cal cu los de pontos observados;
Pora capitão de cabotaarrn -- Uma derrota completa de
\i agem de cabotagem, contendo cal cu los de pcntos observados;
Para capitão de longo curso Uma den·ota completa
{]p Yiagcm de lon~o curso. contendo os ealculos de pnntos ob~crvados, por qualquer astro, c o.~ registros diarios dos chroHometr·os.
§ 1.• Estas derretas só serão validas para a admissão ao
cxanw si estiverem rubricadas pol<J commandantP do :navio e
:c i COI'!'üsponderem á viagem real ~zada em époea nu:nea inferior· a trcs rinnos.
§ 2.• A justificação das derrotas apresentadas, c que deYcrãn influir no julgamento dr.• ex:lmC' de navegação, scr{t feita
;wrantc a mosa examinadora.
Ar!. 2!H. As ma terias exigidas para cada uma das cartas
da marinha :ncrcante serão as seguintes:
Pm·a segundo piloto - Par[ e preparatoria: Desenho linC'ai' e estudos indispensaveis de al'ithmelica, de algdll'a, de
geometria plana e no espaço c de trigonometria rcctilinea.
Parte tcehnica - Navegação estimada. mariTilharia, manohr·a~ dos navios a vela e a vapor. Codigo inl.ernaeional de
si.!.!nae;; o o eommnm a todas as barras c porto~ rln Brasil.
Para prim.ciro 1Jiloto - Parte tcelmiea: trignonornctria
r~p:ilcrica. noçõN; de astronomia indispensavcis
:í n<JY~"I"~eiio,
Jlfl\'('gação ast.ronnmica. policia de navCI:Jitcão mar·it in1a t' rlnYial e noções de direito maritin:-o cornmrrcial.
J>m•a conitãn de cabnfartcm HrviRão da::; mat<Tia::: exig-idas para 2• e t• pilotos. (Partes tcchnicas.)
l'ara capitt!o de longo curso - Parte fcchni('a: naYegaciio astrnnomica. especialmente chrononntrira P agullras. nn(:ii,•s r]P, machinas c calrleiraR ernpra2arlas a brJr·1in. pnl ic ia de
lta\'('gação marítima c fluvial, direito marititr:r1 crlHlJlHJJ'('.ial e
infnrnarional. meteorologia nantir.a.
Para segttndo machinista - Parte preparatoria: Desenho
linear, estudos indispensaveis de arit.hmetica, de algchra, de
geometria e trigonometria rectilinea e de physica c chimica.
Parte tcchniea: Caldeiras c distilladorcs de emprego a
hordr1, noções indispensaveis de meeanica e dn cleetriridade,
praf ica de mae'hinas a vapor alternativa~ e de motores á explosão c á combustão interna.
Para primeiro rn.achinista Parte fpe1hn ira: l\Tarhinas
alternativas c auxiliare~, turbinas a vapor. motnrcs ele Pxplosi:io e de combustão interna, macltinas e insta!!ações frigon-
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fira-4, combustíveis. Machinas e installaçÕe9 electrioas. No!:lir ~ de deqenlw de machi11<.1.:1 ll rascunhos coh.dol5 de peças d~

tlweh;na<~

· ·: U

Paragrapho untco. N!nguem será J.dmittido a exames sem
an l.es ter sido julgado apto em inspeeção de saude e provar
que foi approvado pelo Collegio ·Militar, IColleJ~io Pedro lti ou
cslahrlccirr.rntos inRJWCcinnarlnr> nelo Conselho .Supevtor dó
Ew;inn. em portugucz e geographia.
,\ rt. 2Wí. Os exames para tercmros machinistas a que se
rC'fr•t·r· o § 3" do n t·L. 36 da let n. 4. 532, de ;6 de janeiro de
'l P:':l. só Rrrfin rPalizndos nas capitanias de i' classe, nos me7•'·' rlc abrit, Jnlhfl c nrovPmbro e. a excepção dos feitos na
};~wnla rle l\far·hinistns rio Estado do Pará, todos os demais .teríí•.• s•1as provas eseriptafl enviadas á Congregação da Escola
NnYal. qnc fiS .i11k:•r:í r"" "lti•••r instancia, e no caso de appro\·:•r:fín cxpcclir:\ a respectiva carta.
Art. 29G. As materias exigidas para terceiros machinistos, Rcrão as seguintes:
.
1" Pal'le preparaloria: Pratica das operações fundamcntacs, sohrc numr,ros inteiros, fracções ordinarias e deciJrwi's, systema mctrico c morphologia geometrica.
:'" ---- l':1rf P I "n !mira: norõp~ de caldeiras, de machinas a
vapor, de clccfrieidadr, dr, motores á explosão e a combustão
in lema.
l':,t·~~rapho unico. Ninf!'uem será admittido a exames de
:l· mr>c:hinisla ;::r>nl ter sido julgado apto em in>:pecção de saude
r, pro,·ar qnr. foi approvado pelo Collegio Militar, Collegio Peflrn 1fT on po;I:Jhrlrcinlf•ntM insncccionados pelo ConseJ'h;o Supr'l'inr rio li:nsino, em portuguez .
.\r L 2 fl7. Os prof!'rammas das materias a que se referem
n,~ ~ri~. 2!H P 29G, srrão organizados pela Congregação da Esr"l" r•_ mnn yez npnrrJYflrlns prlo ministro da Marinha, deverão
~l'r pnhlir0rlr•c; r rli~lrih~tidos n tr>rlns as crtnitanias de portos,
fH·r· in!Prrr_Nlir, rl:t lnspect.oria rlc Portos e \Costas, para conhecinwntn rl;•R in f f'l'Pssnrlns.
Para::rra11'lw unir.n. Na confecção destes programmàs a
Crnt:c-rn·.!!açãn dcvrr(t t.cr em vista que as materias dos grupos
lrchniros, cnmm1mfl :.ís cart.as rle to piloto, capitão de oa.bot.ar'Pn-1 P r.apitfio rlc lmwn r,nrso. drwem ter desenvolvimentos ·diffprr•nl ~'" r> eornpaf.ivcis com as funcções que os candidatos vão
~':I:Pl'Crr.

,'\ rt.. 2!18. As mrs'ls julgadoras da habilitação dos candirhfns sPrãn cnnstiluidas, para o e:xame de grupos de rrJ&terias.
pnr· rlnrrntPs nnmrnrlos pelo rlirector e presididas sempre por
nm lr·nfr rrtthrrlrali0o.
~ t. • Para as mr>sas julgadoras a que se refere este arli!::o, pnr!rrão Sf'T' llC'si~narlos os instructores, mas tão s6mente
par a n f'xamP rias ma terias qne cffpctivamente leccioilarem.
~ :2. • O.s f'xam()s constarão de duas provas: uma escripta
r nntra oral. alPm rla graphica nara o exame de desenho.
Art. 299. Os ~rnpos de materias a que se refere o arIJ<:!o ~ntrrior. SPrãn nssim constituídos:
l'nrtf! p1'CTJ(!1'atoria:
~·

2" -

Arithmrtica P algebra;
Geometria c trigonometria rectilinea: desenho li-

:1o

Ph~~sira

near.

-

e rhimica:
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Pm·te technica:
4• - Navegação rstimada, marinharia, manobras dos navios a vela c a vapor, codigo internacional de signacs e o
commum a todas a:; harras r podos do Brasil;
a• - Trigonnml'll'ia I'SIJ'hrril':1. ll!H:ões de astronomia in{] ispensavris :í navrgação, navegação astronomiea. r'hrnnometrira f' agulhas. nwtcorologia nautica;
ô" - Policia 1],. nayr;2ar.iío marilirna f' fluvial, noçi'irs rle

(lil'l'ilo lllnt·il iltlo. t'rlltlllll'l'Ci:ll " inlr•maeiPnal. Tllii:ÕP~ Ílr• madiinas r rnldt•ira:; f'lllprPgadns a horrlo;
·; .. -- '\'rw.-H•s ;lr~ Jtll'raniea. raltkira~ f' disf illa!lon•,_. dn PlllPl'PVn a linrdo. fi!':Jiii'U riP Tr.ar.thinas a vapor a!LPT'na[iyas;
H" ··-·· .\I a c h.inas n tnrhinas a vapor, combusl iveis:
!J" -- 1\lnlol'l'~ ri:• r•xplosão r• dP r·tnlllii!Siiio inll'l'Hll, ma<'hin:u: P imfallm;iíPs f1·igorifira~:
!()" i\'rJçür•;; rlr clrdririrlad ..... machinas r in.~fallnr:uP:>
clrefrir~as;

. J I" -· l[)psrnhos dl' mar·llina' t' r:Hnmllos.
~ ] , 0 o., ~r·gutHin~ mal'hini,.;fas llr'• p!'t'Sfarãn
I'Xflllll~
da
pl'illlrira JlUrfr: do nono f' rio dpr·imo gt'li[HJs.
§ :! . o Sü podt•rão prrsfar exanlll dns maf.erins lrehniens o~
ramlidato~ (jLW fcnltam ollLirlt> approvar:ão r111 lodos os exa-

nws lll'Pparaf.orios.
~ :1." 8criío validos na Escola o:; c>xanws das mal crias que
ronsl ii.Twm as pat·l ns JH'<'paral ol'i a.~. prPsl.arlos 1111 t:ollf'gio 1\f i1i I ar, no CollPgio PPrit'tl ll r """ r·sl ahl'lf'r·.i ttwnl o t'<~llgl'nrres
:-;ujl'ilos :í ri~ealizar:fío ofl'irial.
~'I." Na pa1·f•• [ll't'flal'alllria as ftPI'roynt;i)P;;; ü ~'"lll'"'ariiP,:
Sf'I'iio l'll!lfr•ridas pnr grupo:-; dP tnaii'J'ins, o 1111''·'111" "" llli.'Pl'·\aTIIln quanlo :í pal'fn trc'hnira .
. \1'1 .. ::no. O r·andidalo l'••provadn 1'11\ qunlqlll't' gt'ltpo
ft'!'ltnit'"· pndl't',:i pr·n~Pgllil' 110 1'\:llltl' dac: rn1tras lltall't'ia;; ('111
qne so tenha imwl'ipt.o.
l'aral!Tapl~~; tlltir'<J. n f'X:1111'' do :!" !.~rnptl :;(, .~l'l'·:í, fni!o
np,·..~ a appl'oY:H;ii•t "" r•xa111P do 1" I!.J'Ufl<l: n rxan11~ do :-!" gruJlO indl')W.!Hll', ]HII'r'•JII, do I'I'SIJII:l<fO \ I'I'Ífi!•:tUO 1111 f"\allle do~
1--(l'llflOS :tllff'!'ÍOJ'I':';,
Art.. ~l01. O~ ennrlidaf.n,; :'rs f'aJ'I.as ria J\[arinlta 1\lercanf.e
niio Rrrão rnnsidtwadns a]1Jn·nvarln,; nos grupos das parfns
JH'rparatorias f' f rr hn ir aR, SPlll q IH' ohiPnham appr11var:ão <'lll

lorlaH afl maiPI'ia~~ qtw ennsf.ifm•m os J'PI'PJ'idos I.(TIIfH•,.;, lmYI'ndo, para f'f;ie fim, lllH ,jJilgamrnto Jll'nlimillaJ'.
§ 1. o A nota final do Pxanw, apr'ts apprm·a1:iio no .inlgamrnlo JH'Pliminm·, SPl'tÍ eoni'Pt'ida JWio m<'smo procn~so adoJ•Iado nos PXalllPR rln rurso da Escola J1al'a os aspiranfPs.
§ ~!. • Us ponl.os para Ofl PXamP~ das duas J'll'nvas. Pscripta
P oral, quP deverão VPJ'SUJ' Sll!lr·n o asRlllllpfn contido nos re1-lprctivos ])J'ognunmns, serão n1·g·anizados fW[a llll'~a Pxaminntlrn·a, anf.Ps t)p, romPt::u· as l'l'i't>ridas pt·o,·as " I i1·adlls :'1 snrlr,
Jl!'lns r:mdidaln::;, r.oJll dnaR lirl!'as dl' alliP!'<'tli'JWia.
Arf.. 30~. ü canrlidafn rPpJ·nvarlo PJll qunl'lllCl' rxamc da
parf r• preparai o ria poriPrú Jll'l';;lar llllHI examr urpois uc dcrllrl'idos L!·p.s lltPzc:;: aos reJH'nYarlos f'llt exame dt) grupo teclinico SIÍ t; perrnifl ido rr(wl.i 1-o apü ..; ~eis Jnezt~~. nwdianf e
f'lll nmhos os c a~ o;; o pag·ameul o !lr1 novos emolumentos.
Art. 30:L A taxa ·dt• insr·.ripr:iin pam o r.onjunto dos nxaJnr.3 f'IIJTI'SpondP.nlr~ a Padn u;qa ola~ l'aJ·ins ~"r:í l]p !í0$000.
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§ 1.0 Essa taxa será em cada inscripcão paga integralmente pelos candidatos que pretendam prestar exame de grupos technioos.
.
·
§ 2." Só serão dispensados do pagamento de nova taxa
os candidatos que por motivo justificado tenham deixado do
comparecer a todos os exames para que se ·hajam inscripto.
Art. 304. E' permittido aos candidatos inscrev-erem-se
unicamente pam qnal'fJUflr dos ·grupos de preparatorios, desde
que trnham a nwta<ie do tempo de embarque regulamentar
" que pagurm por cada maioria a taxa estabele.cida pelas
leis rm vigor.
Parag1·apho 1mico. E' igualmente permittido o exame de
qualquer grupo technico aos candidatos a quem falte. menos
de um anno elo lempo de emba11que exigido, mediante o pagaJIH'nfo da taxa a que se refere o artigo ante.rior.
Art. 305. A.os candidatos approvados e que tcrrham o tempo
de embantue a .que se refere. o art. 293, serão passadas me.
diante rcquerinwnto, as respectivas cartas, segundo o modelo adoptado por este re.gulamento, as quaes serãfl asst~nadas pelo l!irPetnr e registradas em livro especial, depois
de pagos os respeelivos emolumentos.
Art.. 306. Os estrangeiros naturalizados, que fallarem e
escreverem eorrcetamcnfe o portugucz e que tenham cartas
de capit.ão de longo eurso c de primeiro machinista só poderão obt.er cat·fas de 1" piloto c de 2" machinista, no caso de
~~~ aeharcm aut lwnt.icadas as suas cartas
pelos respeôtivos
consulados c depois de approvados nos exames dos grupos
fnchnieos deste t'Pgulamentu, respectivamente, para 2" e 1"
pilotos e 2" maehinista.
Paragrapho unien. N Pnhum estrangeiro será submettido
aos Pxanws dos grupos lechnicos sem antes ter sido approvado
r•r11 uma ]H'ova de •·port.ugucz" contanrlo de dictado e leitura.
Art. an;., nos exame.s dos eandidatos á carta de piloto
nu ele machinisfa, nacionacs ou estrangeiros, serão lavrados
1r>emos Pm livro Pspecial, assignados pela mesa examinadora.

CAPI11UDO XXXII
no PESSOAT, ADMINISTRATIVO

Ar·t. 308. O prs><oat rivil e militar do estabelecimento
Sl'rl't o segnint.c:

AdmiiJütração
1 di redor.
1 YicP-dii·rctnr,
I immedialo.
1 assistcn l.l'.

1 n.iurlantn drl ordens.

1 ajudanll' do corpo de alumnos.

Of{iciacs de sen,iço da escola, que serão os instruct01·es
e preparadores
1 engenheiro machinista, chefe de machinas
~

fieinas.
mcdieos,

e das of-
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:1. pharmaceutico.
i cirurgião dentista.
1 commissario.

Sec1·etaria
1 secretario.
1 primeiro official.
2 segundo;; ofJieiaes,
1 protocoll ist a.

Portaria
1 porteiro.
4 contínuos.

4 conservadores para os gabinetes.
8 scrventc.s.

Pessoal au.xilim:
1 mestre.

f escrevente.

·I 2rmciro.
:\lccanicos navacs: os qnc fol'ern julgarlof: necessarios,
tanto para o serviço como para o ensino nas officinas.
~ carpinteiros e t•m am::ili:u .
.'i enfermeiros.
~; serventes para a cnfccmnria.
1 fiel do at·tilharin, sargento especialista.
1 fiel de torpedos, sargrmto especialista.
'1 signalrdro timoneiro, ":ll'.!,!'ento r~special'sta.
1
8 op1~rm·ios do .-Jiffercnl.es r~spccial idades pam o serviço das offieinas da Escnla.
3 palrüPs.
15 foguistas.
30 remadon's.
i hanrla do musica - 23 figuras.
1 banda marcial (seis pr~.~as) .

Taifa de aspimntes
roupciro.
ajudante do roupciro,
cl ispcnsciro.
copeiros.
G serventes do cópa.
1 cosinheiro.
1 ajudante cl1) casinha.

J
1
·J
U

CAPITULO XXXIII
D.\ DII1ECTO!U.\ JJ.\ E:;COLA

Art. 309. O dirrr!or exer0c :onp~rior inspeccão sobre a
execução dos programmas de ens mo, dos concursos, dos
')Xalllf'S e, Plll gel'al, sobre lorlns os nutHh' .cte sr't'\it'll da Es-
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cola, regula e determina, de accôrdo com as disposições r~
gulamentares e ordens do governo, tudo que dil;:ser respeito
4 mcRma escola.
,
Art. 310. E' a unica autoridade 'do estab~lecimento que
so pr>de cvmmunicar directamente com o ministro da Marinha em ob.;ccto de serviço, emittindo a sua opinião seinprs
quo submelter á deliberação deste qualquer proposta, requerimento ou representação.
Art. 311. E' o rcsponsavel tanto pela execução de torlae
as dJS!JOSi(_;Õcs deste regulamento como pelo cumprimento
do regimenlo interno e das ordens que o g-on·erno julgu6
conveniente .;eterminar para a Escola.
Art. 312. Em seu impedimento será s•Jbstituido pelo
Yice-dircctor.
Art. 313. Além das attribui~ões que lhe são conferidas
nor ode regulamento, incumbe-lhe:
1•, corresponder-se d ircctamente, em objccto de. serviço, com qualqtwt· autoridade civil ou militar, exceptuandoS!' os ministros c chefes dos governo:;· estadoaes;
2", fksignar, dentre os membros do corpo üoceuí.e e demais fllnccionarios, na falta ou impedimento de qualquer
dellcs, quem, observadas as disposições regul,amentares, os
!'<ubstit.ua irücrinamcnte, dando desse seu acto communicação
~w ministro;
::!", dcterminat· c n•gulari1.ar o serviço da ~·ecretaria e da
b i lJ li otlwca;
4", rel]u isitar, com a ncccssaria antecedencia, os navios
f!l!f' forem precisos para os e:u·sos da Escola;
r;•, rcquisilar os instrumentos, apparclhos, modelos, armas o quae~qucr ohjedos nc~essarios ao ensino e autorizar,
ii'JHio em vista as rc!3P•~ct ivas Yerbas, a acquisir,ão do mate~
J'inl rl•J expcdirmt.e c pata o'; gabinetes, bem oomo a compra
{lt• livros para a bibliothcca;
G" impr\r, coJTcceional e administrativamente, as seguinfp~ prnas:
a), rcprrhensão simples c suspensão até quinze dias,
pM negligrmeia ou falta de cumprimento dos deveres, aos
:-:1•r-vonfuarios não ducohtes f;O)) as suas ordens·
b), reprchensão rm ordem do dia ou prisão até quinze
fl ias, por dcsobcdicncia c insnbordinação, ou por falta contva
a moralidade e a rlisdplina ~os serventuarios militares não
•lner•n( r::> sob ~nas ordens;
c I, providenciar na fôrma da lei que regula o ensino e
mt~ condiçúrs prPvic:fa~ por rste regulamento em rela!(ão aos
iltH'cnfes qnc se afa!'larcm do cumprimento de ~eus deveres;
7'', convocar, r,rr~idir, adiar, prorogar e. suspender as
sPssões da eongrega~ão quando julgar conveniente, devendo
I'O caso de suspensão
fazer immcdiatamente a necessar!a
cmnmunicação ao mini~tro;
s•, mal'rar a 110ra das sessões da congregação, de modco
f1ue não sr~ia prejudieado o serviço lectivo;
!l", assignar com os membros presentes as ,actas das ses::<Õn<;, fa'lendo marear o ponto &os ausentes, ainda cj1ie tenham
{lado aula no mrsmo dia;
1o. assislir, sempre que julgar conveniente,
serviço
!ectivo;

ao
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11", designar os docentes e mslructorcs que devem compOr
mesa!': examinadoras;
12, informar ao ministro da 1\Iarinha sohre a ponlualidade e corrccção dos ft•nccionario3 da Escola, inelusiYo c·S
a:~

do magistcrio;
13, fazPr tomar o pnnlo de todo o 11essoal, diariamente;
11, dar haixa e prara aos alnmnos, lllNiianl·t' atLtnrizat,:iio
do mini~lm da 2\larinlla;
I S, rom muni cal' ao ministro da !\I arinha i mla P qualquer
Yaga qn11 sr; rlfor no corpo docPnlt• da Eseola t> a dos dPmais
;;cn·Pnl na rL1s;
1G, dar lieenr.as aos 3ervcntuarios !la Eseola, dt~ennlt•s oH
Dão, dP are<)nlu eom as lei3 en: vigor;
17, propor no ministro da :\larinlm wuwsqu<T nwd.idas
·u tri,; ao t•nsino;
1B, manter n fnzre manter, fanlo no estabelecimento t~omo
no;; navios ao SPrviço da Escola, a maior ordPm '~ diseip!ina;
1!), anlnrizai' 3!-1 t!Pspr•za!-1 qttl' ~,·, podPrão >'<'I' ft~il;1.s ptn'
(':-;pressa ot·úem sua;
:!0, pt·opOI' as IIJOrlifiear:t""íl'~ qitl' .ittlgar n<'t'l'~sarias introduzir nu regimento interno;
21, fazer cumprir o horario para as nulas e t•xoreil:io~
oh~PJ'VaJJcio as disposições amwxas a este regulamento;
?'!. indicar ao ministro da :\larinha, para n Jli'CPnt·himrmf.o inl.m·inn dos cargos do rnagisterio, os ofl'iciaes que jul!;a r rcconheridarnentc competente~;
23, dar posse a todos os fnnccionarios nonlf'ados rtara a
Escola, com elles assig1mnr!o o rPsrwri.ivo !.ermo. observandi~posto no
do vara eom os lentes c o vien--riireetor o
art.. :J40:
2-i, frazrl' o ministro da 1\Inrinha ao -~orrcnLP da marcha.
dos frnbalhos escolart>s e dos factos mais imporlanl.•~s quo
se .derem no estabelecimento, apeesentando-lhe no mcz t.lc ja-neieo um rrlatorio eireumstane indo de I o das as occUt'I'<'HCia;;
havidas até 31 de dezembro.
Ar L. ilH. O director f.Pr:í. ri'sidencia no est.abr.leeinlcl~Lo.
CAPI1'1JLO XXXIV

Ar L :1!5. Ao vicc-dir:Jctor, com mandante co corpo de
a!lpirantrs, além das att.rihuições que lhe são conferidas pela
m·rJpnanc:a grral para o srorvir:n da ~\rmatla n outros artigos
(!l'slr~ regulamento. ronrpetr- :
1•, auxiliar o director no exercício de suas funcções e
suhstituil-o em sua falta ou impedimento;
2•, receber c transmittir as ordens do direetor c informal-o de I o das a::; occurrencias;
3", ddalhar o scrvic:o militar do rstabclecimrmlo,
d~
ncc<irdo com as instrucçõcs do clirector;
!1•, propor ao director as medidas que julgar neccssarias
para melhorar o systema de administração, os fonH•cimrntos
e a psrripluraGfin:
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5°, apresentar semestralmente ao direetor uma exposição
resumida dos serviços a seu cargo;
6", verificar todos os du~umentos de receitas e. despezas,
assignal-os e fazel-os chegar ao director.
Art. 316. O vice-direclor poderá v'erificar os valores depositados no cofre da Escola sempre que julgar conveniente.
Art. 317. O vice~director disporá de accommodações no
estabelecimento, onde pernoitará, pelo menos, uma vez por
!:'t'mana.
CAP l'IULO XXXV
DO OFFIGIAL IMl\TEDIATO

J\l'L 318. Ao immcdiato compete:
1•, exercer todas as funccü\ls que peías disposições. em
vigor compeLem ao offieial immediato de navio;
.
:2", auxiliar o vicr-dircetor no exercício do suas funccões
militares e administrativa~ e substituil-o nessas me!!mas funt·•JiL·~ rm sua falta ou illlpedimento.
Art. 31!! . .O inmwdialo disporá ·de accommodacões na Escr.ra, onde pernoitaní, pelos menos, uma vez por, semana.

CAPITULO XXXVI

no

.\SSISTENTE E DO AJUDANTE DE ORDENS

1\l't. 3ZO. "\o assistente compete :
·l ", dcst'mpcuhar todas as attribuições

que pela ordemmç.o. geral para o Rcrviço da Armada competem aos assistent•~s dos commandantcs das divisões;
2•, receber dircctarncntc toda a correspondencia official,
nprrRental-a ao director e encaminhai-a de accôrdo com as
ll!'clPns da mesma autoridade.
Art. 321. Ao ajudante de ordens compete as mesmas
funcr:Ges altribuidas pPla ordenança geral para o serviço da
,\ rmada aos aJudantes de orrlons dos eommandantes das div isües.

CAIPITULO XXXVII
DO A,JUDAN'l'E DO CORPO DE ASPinANTES

Art. :-l22. Ao ajudante, al(m das attribuicões analogas ás
ajuclantc de corpo de organização militar, compete
1•, fiscalizar constantemente os uniformes, livros e mais
uhjcctos pertencentes aos alumnos;
2•, verificar diariamente, em parada, as ausencias dos
alumnos e tomar conhecimento das causas;
3•, inspeccionar diariamente os alojamentos, refeitorioa e
salas de estudo;

~.;e

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

-i", ler as ordens do dia, em conformidade com as determinações do vice-director, em pr·escnça do corpo de aspirant~s;

5", assistir frequentemente ·ás refeições dos aspirantes;
G", dcfalhar o serviço dos ar.;pirantes de accordo com as
ordem; do vir:e-dircel.or, cseriplurando diariamente os resJlPctivos livros;
7", ePmmarular o eor·po 1!11 alumnos quando em formatu r·a f Ma da J•:sr·ola:
B'', dar ":' ''-'•·r·r·ll'i"~ do :J" gr·rrvo a qtw se refere o §
ri•• art. 21;
!1". pr•r·noifar· uma YCZ llOI' semana no estabelecimento;
·1 O, infnrnwr· diarimncntc Ui) vien-director :;,ohre qnaes~
IJII•·r· •H'I'IIITI'IH'ia~ r·••lntints ú.o; srras irrerrmlwneias.

zo,

CAPITULO .\"XXVJH

.\1'1. :1:!3. :\o~ offichw:~ qtre seri"ío os instrnetm·f's o pr·cpar:Jdllt'I'C'. a•• c r~'\ ir; o da e~erda, compr!0:
L", auxiliar o dirednr, o liet•-dirr·dor t' n irn!lrcdiato na
marrrrtr•nç·iin da diseiplina milil::>t' ,. in:.pecçiio do ~~omporta
lill'ill" rlo~ alurrnrns llD n~cl'eio. nos a!Pjamento~. ::-al:l.~ do esf.llfln, rr•l',•ilnrio ..- I' 1'111 f 11110 e qu;rlqlli'l' fognt· orrdr• ''-' lllf'~ll1".5
1•·rrliarn do cornp:!I'C'l'l'l' n•unirll,~:
:!", ·dPsr•mp0nlrar fclllas as oiJrigaçõr~R que lheg forem
mat'cada~~. 1111 1klal!rr; ,rc1 ser·1·ir;" org:'nizar\o p1•lo Yiec-rlit't:cl.o r:
·:l", rlar parte ao irrrnrf'Clialo de tudn que ot:curTt'l' em seu
SI'ITÍÇO;

.\", r!irir;ir os alunrnos nas aula~, exercícios e lrahalho:>
praf ir;ns dn que fo•·enr r•ncarr·r•gad"" (Hll' dr•sigrnH:i'io do di redor o11 dos doreut.ns;
ri", fazer· o serYiç-o de estado do estaiJPlecimento, de aceor·do r1om as rlisposições em vigor;
6•, desempenhar as diversas ineumllrneias que lhes forem determinadas pelo c\ircctor.
CAPITULO XXXIX
DO ENOENITmHO MACHTNJSTA CHEFE DR 1\r:\CillNAS E D.\S
OFFII:I:'>/.\S

Art. 32'1. Ao rngrnlwiro m:1rhinisla ehefn das- maehinas n elas offieinas, compete:
r". ,_·xr·r·r·l'l' 1orlas as frmrr.õ1•: qun pelas ili~posi,;i'ír.s em
yir,or• eomrwfl'lll "'"; engpnlll'it:,)S maehinista;.: <·llpfe~ rlr, maelrinas d•~ navio~;
~"·. dil'i:.::il' a ''"''''ur·ão do:; lrnhalhns a sr'H f':ll'.'!n qtrf' •hY:IlJl ~r·r fL•ilo~ na:: ••rl'ici!la,, da L, 'd,!.
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CAPITULO XL
DOS MEDICOS

Art. 325. Compete aos medicos:
1 ", prestar os serviços de sua profissão a todo o pessoal
da Escola 011 m•lla residc11te;
2", fazer a estatística mensal e annual do&· enfermos a
seu cargo, com as respecLivas observações;
3", examinar diariamente os aspirantes e praças que
dm·em parte de dmml.e, communicandD o resultado ao vicedireetor;
-1", examinar mensalmente o estado sanitario dos alumnos c praças, declarando por escripto os nomes dos que, por
enfPrmit!adt>, se aeharrm impossibilitados para o serviço da
1\l:il'inha de GnPrra;
fJ", visitar e inspcecionar os aspirantes em suas residi•neias, nu Jtrl hospiLal ..~rn1pre que lhes for determinado
pelo dirPctor, a quem communicarão o resultado de taes
insper.ções;
.
G", dat· inst.t·ucções c pedir as providencias necessarias
pr1ra que o scn·i~·o cl:~ enfermaria se faça do melhor mDdo
pnssivel;
7", partkipar ao vicc-director qualquer inicio de moln.sUa contagiosa on npillemiea que se manifestar no estabelec~imcntn, indicandn a,; medidas prophylaticas;
8", rcvaccinar os alumnos c as praças, quando fôr conveniente:
9", dar. por cscript.o, instruccões aos enfermeiros sobre
a applicaçfío dos rcmrclios e diétas e sobre DS cuidados que
d ()\·a m srt· ri i spnn-:ar!Ps aos nn f ermos;
10, examinar l.orlos os viveres fornecidos á Escola, os
quacs só podrrã.o ser acceitos com a sua approvação;
11, p:-oeedrw ás inspec~.ões de saude que forem determinadas pelo director;
12, fazer o serviço diario e o de pernoite.
CAPITULO XLI
DO

COMMISSARIO

Art.. 326. Incúmhe ao commissario:
1", fazer a escripturação da receita e despeza do estabelecimento e mais serviços que lhe competem, em conformidade com as disposições em vigor;
2", impcceionar diariamente o estadD dos paióes a seu
rr~.rgo:

3", tcr· em carga todos os objectos da Escola que lhB
fnmm affectos pelo regulamento de Fazenda;
\.", i '~l' soh sua guarda as chaves do cofre;
5", fnznr mensalmente, de accôrdo com as leis de Fat.Puda, as folhas ,. n pagamento de todo o pessoal da ~ta.
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CAPITULO XLII
DO SECRETAil!O

Art.. 327. Ao secretario compete:
1", reei igir c expedir a eorrcspondencia official, de
aertirdo com as ordens c ins!rlle~·ões do dircctor;
2•, informar, Ycrbalmenle '"' IIOI' escripto, .quando o dirccfor o ordcnnr, os papeis cnderer;ados á Escola;
3", a.::sisfir ;ís sessões da congregação;
·i". lavrar as netas dos eoncur~ns c registrar o resu!Ladt)
r!os exames, podendo ser auxiliado nesse ultimo servir;o pOl'
um rins empregados da secretaria;
5•. eó'eript.urar os linns das actas da congregação e d•)S
<1:'\SPntamrmf.ns do.~ membros do corpo docente e do pcss,ml
snlJ ::ma:' immcdiatas ordens;
G", la\Tar nR termos de possn rlo pessoal do rorpo docente
c dos ·dnmais funecwnarios;
'i", organizar mensalmcntr• um mappa com a diserimitlar:.'1n das f'altas dos docrnles, uns empregados da secretat"ia e
""rf:u·ia;
·
8". fazrr cxtrahir as cópias rlns assenf arnent.os elos alumno~
fJllC terminarem o curso e cnnferil-as;
9", Jazer as classificações dos alumnos ;
10", cumprir c fazer emnprit· pelos seus suhall.ernns as
ordens da dircctoria, distribuir n serviço que drwc ser por
ellcs dcscmpen·hado. podendo, com lic•PHÇa do ;lirr~ctnr, prorogar a hora do cxpPdiente, sempri) que fôr preciso;
11 ", prepara!' os dados exigidos pl'lo dirccf.or para o relal••rin annual;
12•, prop<'lr ao dirrctor as mrdidas que jnlgar nec~ssa
rias ao bom andamento do servi('•.l ela secretaria e á cclericJade du cxpedent.c.
CAPITULO XLJIT
DOS fiFFJCL\ES TJ.\ f'Ei:lli·:T.\111.\

Ar!. 328. Compete ao 1• ofl'icial:
1", auxiliar ;1 secretario o ~ubsW.uil-o em sua faita ou
impedimento;
.
2.•, cserípf.n r ar o Iivro m~st.rr dos aspi rantl's.
Art. 329. Compete ao 2" ol'fieial mais antigo:
1", anxifiar o f'rcretario em todos os ~f'llS tr-abalhos c subsfilnir n l" o!'ficial pn1 sua falia ou imp·,•ciinlrHfo;
2", tr~:· em boa ordPm a bíblíotheea a seu cargo. aprcBenf.anrln annualmenf.•~ an dircr.tor antes da abertura das aulafl,
n re"peeíiv 0 catalogo com as alterações que tiver soffrido nn
Dllllfl anterior;
3", teP em boa guarda os livros, só podendo emprestai-os
ao peiisoal do esf.abelec.imento e mediante rccilJo, por pmzo
JIUTH'a maiôr ele OÍ{O dias ém cada lri!'z';
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1..., rlar parlc de qualquer extravio de livros a seu cargo,
afim de que o responsavel indemnize a Fazenda Nacional;

Ar L 330. Ao :?," official mais moderno compete:
1", auxiliar o secretario e substituir Q 2• offieial ~m sua
falta ou impedimento;
2", guardar e conservar sob sua immediata responsa.biJifiade todos os papeis archivados, classificando-os de fórma
qiiP se torne faeil qualquer consulta;
:3", extrahir as cnrlidões dos documentos a scn cargo,
quando ordenado por despacho do directQr;
4", inventariar os I ivros, o material da secretaria e da
portaria.
OAIPITULO XLIV
Ho PROTOCOLLISTA

Art 3::11. Ao pro!.ocollista compete:
1", registrar P cxprdir· todo o expediente e auxiliar o offi-

c ia 1 arehivista;

2", registrar toda a correspondencla escolar;
:3", receber o8 requerimentos e papeis das partes, proto-

collando-os e dando-lhes a conveniente direccão;
4", auxiliar o secretario e subsLltuir o 2• official mais
moderno.
·
CAPITULO XLV
DO PORTEIRO

Ar I.. 332. Compete ao porteiro:
1n, tomar diariamente o ponto dos alumnos,

em
livro
para esse fim destinado, apresentando-'0 aos docentes e aos
inst.ructores para que os authentiquem com a sua rubrica;
2", declarar diariamente ao vice-director quaes as aulas
CitW nã.o funccionarem;
3", zelar pelo asseio das salas de aUla, bem como pela bôa
consenação do respectivo mobiliario e ue todo o materia1
escolar;
4", detalhar os serviços dos continuas, de conformidade
com as ürdens do secretario;
CAPITULO XLVI
DOS CON'I'INUOS E CONSBRV.WORBIJ

Ari. 333. Compete aos continuaR:
t ", !-illb~tituir o porteiro e o protocollista,

quando fôr o
!lia i.~ antigo, mediante designação do director;
2", coadjuvar o porteiro na tomada de ponto dos alumnos;
3" preparar as salas de aulas para as licções;
Leis de 1923- Vo!. li

22
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4", entregar c remcltcr a correspcntlcncia offieial
cola.

un.

Es·

Art. 33L Compele nos conservadores zelar 11ela. limpeza
e lJôa conscr~ação dos apparolhos dos gabinetes respectivos.,
C.\PITULO XLVII

Ar!. :;:):í. ,\nf; ~(JrYCni.PS, roupcit·o~ c uispensciro::; f,Olllli!'l.e zf'lar pt•lo asseio dos gahincfcs e ~alas do aula c pela limJil'Zrt " bôa ordem dos alojamentos, dn rouparia, da cnpa, dus
rcfcilorius c conservarão tlo cc:tabeleeimcnto t'lll geral.

CAPITULO XLVII[

:\rL :J:lG. f-\crão nonll'tHios nor d••<·t·clo o dirPel.or, o vice{] i 1'1'1'1 o r. o secretario e ·Of:i o ffi<;íacs da secretaria: pol' portal' ia rln n1inislro da Marinha os demais funccionurios. Os logaJ·f's !le serwnt.rs e do pc~soal ront.raclarlo serão vro,·idos pcl•1
rl i r ce.[ or.
Paragrapho unir.o. Para oq Jogares de conservadorr~~; c
f'l'r\·crlfcs deverão ser· sempre aproveitadas ex-praças da Armada de hom comportamento.
Art. :1:n. Os vencimentos C' gratificações do pessoal da
escola são os dctcrrninnclos pelas leis em vigor •.

C.\PI'JTLO XLIX
110 1'1\DVJME:-!TO !JUS uu;_\ln·:S IJ.\ HECIIET.\J:t.\

Art. 338. O SPCl'ei.urio :::cr:i officiul rle qualqw~t· enrporaão da Armada, rla :letiva ou reformado; (ruando re:formado,
JWreeher{t seus vencimentos Li e ar:eôrdo eom as IPis rm vigor •.
Art. :'139. O cargo de 1o officia\ será provido por acccssc
do 2" official mais antigo c u de 2" offieial JJUl' concurso organisac\o pela direcfnria.
f

CAl'l1TLO J,

Art. :J\0. O diretfnJ• folllar:í. Jlll~~c do enrgcl pf'ranfc a
rnnl{rcga•jão, qUI' pa1·a ""'~P fim !'f'l'lL pspeeiallllf'ldc• l''lllVIIL'atla

dia o hora JH'c~viallH'nlo ••omhinudos.
Parag1·apho 1mic~o. () lW\'(' direclor s•~dt r••eehido pPln ~·m
prf'df'e<'s~"l' " po1' todos os lllf'lli)JJ'OS da eongrPga(:ão <'i JIPI'I.:~
da f' ala rla~' Sf'f':<üt·:.;, intlo tomar as~cnl.o :í. di rnüa elo JH'<•sidrmtf1
da 111csma e•lllfrl'EA'U•;ão. H1~r:'i ~~~~~ :wguiun, pelo >:f!r'l'dario. lirlo
o aclo de lliiUJettt~ilo c la.n·atlo 11 terlllo de JlO~se. fJite :-<erá as:-<i1'111

gnadn pelo novo dircctor c. polos Ient&s catbedrâticos e profes.
1-iorcH presentes.
Art. 341. Prooedcr-sc-ha do modo analogo ,m. relaçãó á
posso do vice-direetor, dos lentes oafibedl'Micol!l, dOI profeeeores'
o lontC!:I substitutos, quo serão recebidos á porta da eala das'.
s•~ss<i~ por uma commissão do tros .membros nomeados lltlo.
dirl'.etor. I...avrados o~ t~rmos do p~YSSe, que sorão a.ssignádos
])elo direel.or e pelos nomeados, irão e:st:es aecuoar os logaros
que lhos competirem.
l'aragraphn unico. Não sendo possível, por qualquor mo·
f ivo, n~unir-f'c a congrrga\)ão, o vicc-dlreóLor. os lentes C!?-·
f lwtlrutico.q, o~ professores o os lentes substttuto!!
tomal'ae
1•••:"so pcranto o dirccl.or da. escola.
:\r' L :n:z.. Si em qualquer dos acl,os dos artigos antecedcnf r•s não poder reunir-se a maioria da congregação, verifirat·-~c-lJa o aclfl de po~sc eom ns docentes orescntes, quallJltCl'
f!'l~ ~f·.ia o numero. ·
.\rt.. 3 ~3. No per iodo das férias cscolare", a. }los se tio di• "d n1· o do vicc-dirccl or terá IQgar sómente em acf,o de mostra
~~ a,; dos Jcnf.cs cal.hcdraticos, profo;:;sore!l c lentes substitutos,
Jlf'ranlc a dircct.oria.
Art.. 31/l. Todos m~ officiacs e funooionarios não compre·
llcudidos nas disposicões anteriores tomarão. poS!>C perante o
dirccto!'.

CAPITULO LI
JJISPQSI~ÜES OEM.ES

.\ri. :JHí .•\ CO!'!'CSJlOlliJencia entre O uircclü[' O OS l1WW1Jl'ns !lo corpo dr,ccnfo !'Crú fcil n por meio do officio; o daffJJI~Ile com o dcmaiç; pessoal de eusino c scrventuarios, pnr·
1111' tltnl'O.nd!Ol! •

'Poderá o ministro ua l\Iarinha, como recommandar urn docente vilalicio em viapaizes mais adiantados, concedendo-lhe
J-; meios necessario!-i á sua
subsistcncia, transportes c pesJllizas.
Jlal'agraplw uni co. A escolha dessa docente será feita
}l<'lo ministro da Marinha, competindo a este dar as devidas
•'I. r L.

aio.

'Jll'llc'a ao merecimento,
",;1!111 tl1~ insh·uc~·ão aos

in~l!'UCÇÕeH.

1\rt. 317. E' licito aos lentes cnLllcdratieos c aos profespermutarem entro si as cadeiras ou aulas que regerem
t·nntanto quo haja rcr{ucrimcnto ao Gdvcrno e informaoão jusf i fi cada pelo dircclor quanto á Yantag·em e á convcnicncia da
~orcs

}Jcrnmta.
Al'l.

:w~. I\'ãn poderão servir de c:xanunadorcs os docentes que tiYerem com os examinando>~ parentc~co ató segundo
;:p·:ío, nas linhas ascendentes c descendentes ou na linha
Ira 11 sYcrsal.
·
Nas questões <lo interesso particular não podem votar conjuntamen!o doccnLPs {jlle tenham entro si Q reforidr> ;parentesco •
.\r'L. :H!.I. Quando, entro doqs ou mais docentes, se ve.. ,
riricar u impedimento de que trata o artigo antecedente, só
~crá mlulitlido a volar o mais antigo,
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Quando o mesmo impedimento se verificar cnLI'e u llireclor e algum ou alguns docentes, votará apenas o director.
Art. 350. No caso de accrescimo de matarias, de supvressão de caC:eiras, aulas e outru: cargos de ensino, os docentes que não poúerem perder os seus logares sinão nos termos das tlispoúcões que se couteem nos arts. 161 e 168 deste
regulameuLo, serão) considerados em olisponibil idade cu111 C)S
vencimentos iuLegrae:;.
Paragrapho unico. Perceberão igualmente taes vencimentos, durante qualquer interrupção q1w ::;•.lliJer o ensino
das respectivas discipLinas, por deliboracüo do Uovorn11.
Art. :i51. Os docentes viLalicios que peilcucet e111 a. qualquer corporação da Armada quando ua acti va, ::;c,rão Lran::;feridos para o quadro exLraonliuario, con~cnaudn a~ re:;pecll·
\as patentes e sendo promovidos :;umeute por auliguiliade.
Art. ~5~. A nomeação para os logares tlr· i11~lrudores e
preparadores da escola :;erá fc1l a lJOr portaria "'' rrnn;:;lr" u.•
:'\larinha, UJua vez saLis.feilas a;; •)xigeneia~ •i•·~l·· jo·;.:ulo~Jll"lll•l,
Jllelucive uma prova ue hal.Jilila;;âo.
Ar L. ;J5~. A prova de habilitação a que i C 1' lur•.: o actígu
anterior, vara a nomeaç.ão do i11slrucLor, i~OH::;l.ar;J. de uma pre'"
lcr:!,;ãn l'~Jta nas condições uu capitulo XX\'ll, íav.•udo-~e , .
.:::Jgau:enLu de aee.urdn com u eapitulo X-XX, naquillr• que lhr·
Júr applicave I.
Art. 354. A prova de habiliLaçao para a nomeação de
preparador e ínslructor de officinas, constarú uc uma prova
pratica feiLa nas condições do capitulo XXV Ul, fazeudo-se "
JUlgamento de accordo com o capitulo XXX, naquillu QUe lhe
f•.Jr applicavel.
Art. 355. O ajudanle li o corpo de aluumu'l, os iustruct.ores da parLe pratica do plano tle eusino inclusive os de offieina e os preparadores peree!Jerã.o seus vencimenlos de accõrdo com as leis em vigor c lcrao urna grat.iJica~:ao a mai~; de
200$000 mensaes.
Paragrapho unico. Aos instruclores dos Ctlrsos praLico~
de bordo, tanto de aspirantes COUJO Ue guanlaé'-Jll<ll'ÍIJila, Ser:\
abonada a mesma gralificacão.
Art. 356. O secretario lerá a;: honra:;; tk eapil.ão de fra.
gata, os instructores nomeados pai'a os i" e :::" grupos fle exereicios, a que se refere o art. 21, (' o 1" oHJt:ial da see1·e!aria
terão as honras de capitão tenm1!.e c os 2"" oiiiei;;(~'< da rcesma
f'ccrelaria terão as honras de 1" tf.neute.
Paragrapho unico. Estes serveot.uarios u~ati'ío os uni f o:rnes de accordo com o que fôr eslabeleeido 1101 pla11o geral adr_..
pt.ado para a Marinha.
·
Art. 357. O pessoal, LanLo da werdaria cfiJIIO da portaria, será municiado pela Escola.
Art. 35H. As licenças e apo,;entatlorias do pe::;soal atlnli ..
nistrativo da Escola se regulariio pela lei g·eral em vigor.
Art. 35!!. Os empregados civi~ da .l!:scola reger-se-hão,
no tocante a descontos por fallas e penas disciplinares, peln
regulamento da directoria Geral de ContahilidaLle do lliinisterio da Marinha.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

341

CA:PI'I'ULO LII
DISPOSIÇÕES TRAN81TORIAS

A1·L a60. Os lentes substitutos, os adjuntos e os instru- .
clorr.s vitalicios, com fnncções de 1professon (regente de aula
independente dos regulamentos anteriores) e com direitos
nRseg-urados pelas leis que os transferiram para o quadro exf.raordinario, passam a denominar-se «profe!lsores:., com as
nwsmas honra!' c vencimentos que são inherentes aos profes''"~'~'"· pelo prr~cnfc regulamento.
Art. a6f. Oo instructores vitalícios, com funccões de
"lente suhst.ituto" pelos regulamentos anteriores com direitos
as~egurados pelas leis que os transferiram para o quadro exfraordinario, pa'lsam a denominar-se «lentes substitutos11,
com as mesmas honras e vencimentos que são inherentes aos
l<~nl ns substitutos, pelo presente regulamento.
:\r f. 362. O actual adjunto, que na vigencia do regulamellliJ anter·ior suhRI ifuio o lente cat,hedratico da a• cadeira
do l" anno, passa a denominar-se «lente substituto:., com as
mrsmas honras e vencimentos que são inherentes aos lentes
f'llhsWulos, pelo presente regulamento.
Art. 363. As materias que, pelo actual regulamento, de:vnm ficar a cargo de professoreB, lentes substitutos e instruetore~. e que pelos anteriores se achavam entregues a profes''nre~'- lentes substitnfos P aos docentes a que se referem os
ar!.!;. ~HiO. ::lri I e :Hi:.>, rnnlinnarão a ser regidas por esses
110(',r>nfes, observnnrlo-se, porém, o disposto no art. 20; e conf.imwrão equiparadas a radeiras as aulas que fort-.m r.egidas,
--- (' nmquant.o o forrm- por professores com direitos asse~nJrt•rlos "pelo Poder .Jmliciario.
Paragrapho uni co. Emquanto estiver em exerclCIO o
ndwd profes~or da 4" aula do 2" anno, do regulamento anterior, a parte rle desenl10 topographico será dada por um in;;fnrr,tot•.
_.\r L 364. Ao~ doeentes vitalícios a que se referem os arl.ir:o'' 36i e 362. ficam assegurados os direitos de accesso ás
~tta~ l'e~pectivas cadeiras, sendo que aos da t• aula do a• annn
P ao da 3' cadeira do i o anno. do regulamento anterior, cabe
o nr·er>sso, respectivamente, á a• cadeira do 4° anno e 3" do f •
:•nnn, deste n:guJrtmenfo. respf>itados, porém, os direito~ anr .. r;.,rment.e adquiridos.
Ar·t. 36 fi . Pm·a af.tender ao desdobramento das turmas
a qtw ~e refere o arl . 20, bem como o disposto no paragrapho
nnico do arL ::l63 e ás va~as que se vierem a dar, o Governo
podf'T'á aproveitar nar> condiGões do art. f7 da lei n. 4.626, de
::1 dn janeiro. art. -i lt da lei n. 4. 6a2, de 6 do mesmo mez e
arl.f'. ·360 c 361, do prr~fmfe regulamento, os ex-instructores
qnr. tenham completado cinco annos de ma~isterio.
Art. 3ô6. Eman anto est.iver em exercwio o actual sub~ c r rP! a rio, exercerá cli e as funcções de f • official e terá
~r·,·•·sRo ao enrgn dP. ~ecretario quando houver vaga.
ArL 367. Ao actnal mestre, que passará a denominar-se
dn~truetor:~>, cabe as fnnecões e as honras de instructor do
2" g-rllJ1fl de exercícios a que ~e referem o § t• do art. 21
e o art.: 356, respeitados os seus direitos anteriormente adqui,·ido'l.
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Al'l. 368. O nctual ujudantc de parteiro, cujo cargo ó
extincto pelo presente rcgula~ento, passará a c's:ercet~ .as
!unccões de protocollista a quo se refer6 o art. 831.
Art. 369. Os actuaes aspirante~ ficarão sujeitos a todas as
disposições deste regulamento, excepto quanto á parta refe..
rente ao preenchimento das ,·aga.s dp éórpo do officia&â com..
missarios, que só éomecnt'á a vigorar pàra os que se matrtcularem a partir do 1924, inclusive.
§ 1." Os aspirantes do 4" anuo ficam dispensados do estudo da part3 pra:.ira das materias quo fot·am !POr olle~; es_tudadas no 2" o 3" annos do regulamento anterior.
§ 2.• Os aspirante,; do 3" anno ficam dispcn.~ados da parle
pratica da a" radeii·a e 3" aula do 2" anno do regulamenb
anterior.
§ 3. • Os aspirantes do e• c a• annos que tenham do estudar navegação estimada do 1o anno terão, em conjunto,
uma vez de uma hora por semana; estas aulas SPrão dadas
po1· um instructor em tempo de officina.
§ 4. • Os aspirantrs do 3• anno que tenham do estudar
1ovautnm!1nto:~ topographicos o desenho respectivo, no 2~ armo,
t('rfio uma vez de uma hora, por semana, para cada nssumpto,
dadas, pelos respectivos doconte.s, em um dos tempos de offil\ina daquello anno, senrlo M notas do aproveit:unento computadas de 1.<wo a dez.
§ 5.• 0!-l aspir·ante!=l dl) !!", 3" o 4• nonos, ficam dis)Jf'U~a·dus

!la 1• nula do 1" mmo.

R o.• Os aclunrs ~uardas-marinha que terminaram o
c.urso da Esrola Naval, como aspirante, pelo regulamento
df! 1918, ficam igualmcnto sujeitos ás disposiç.~s deste regulamento na parte., a ell.es rrfrrentes o farão o 5" anno ató o
Jim dn novembro de 1923.
§ 7.• üs actuaes guardas-marinha machinistas, que torminal'am o curso do aspirantes pe.lo regulamento de 192\1,
terão ingres~o no Corpo de Engenheiros ·Machinistas de aerünlo com o quo nstabelerc o referido regulamento.
Art. 870. Drntr(} de 15 dias, após a publica<;ão do prPf!rnte regulamento, o director dn escola devorti nzwesontnr uo
ministl'O da l\Iarinha um pl'ojerto do regimento interno, Pm
hnnnonia rom ns JHJVlls disposi~ões.
Art.. 371. At•; um unno drpois da publicação deste rogulamcnto, poderão ser i'oitas, no plano de ensino, as altera~
(:fies que a pratica aconselhar.
Ar't. 372. nevogam-so as disposições em contrario.
Rio d'J .J::mcdro, ~r:; d<:> ::tbril de 1923. ~ Al(';ramirirw Faria
<h· ATP,ncar,
·
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HORARIO DO

t• ANNO

*·-~

•

2• grupo

Primeiro grupo

3• grupo

4° erupo.
t

..
"',:

1" tcmp
8 -- !l

2• tempo

9-10

3• tempo
10,15-11,15

4" tempo
11,15-12,15

Estudo

6' aula
Inglez

Estudo

Estudo

3' cadeira
Geometria descriptiva
(Cathedratico)

Estudo

5° tempo
13-14

14, 15- 16,15

16,30, 18

1" tempo
19,30-20,30

2• tem~o
20,45- 1,45

Physica
(Substituto)

Ofiicinas

Exerci cio
1" e 3• grupo

Estudo

Estudo

6' aula

lnglez

1' aula
Desenho geometrico

Exercício
1• grupo
e jogos
athleticos

Estudo

Estudo

5• aula
Francez

Ofiicinas

Exerci cio
1• e 3• grupo

Estudo

Estudo

4' aula
Navegação
estimada

Officinas

Exercicio
1" grupo
e jogos
athleticos

Estudo

Estudo

2·' cadeira
Physica
(Substituto)

Officinas

Exerci cio
1" e 3" grupo

Estudo

Bltudo

.-

....
r~

~I

r· catlei
1\nalvtic<
eaicul<

<;!

"O

<:::

(C:Iflt~:lrn

g:.c

2• cadeira

<))

rfJ

2
]

2• c:Hici

I

Pltysi:

<;!

(C:tll:··dt~d

U"

,.......
f-

I

·-

,,<;!

1··

:§

cac!t~

1\nalytic

-~

Estudo

raic•ll
(Ctllt<.".i: :1

~

::l

C!

2' aula
Thechnologia,
machinas
e caldeiras

-

Estudo

-·-·------

<;!

'""'

~

2' C!IUL'

Estudo

l'ltvsic
(Catltl:dra

<;!

~

õ

1" cadeira
Analytica c
calculo
(Substituto)

Estudo

-

os
'""'

I' cade
J\nalytic
calctd

~I

x""

Eshldo

(Catltclh:

<:.>

rfJ

o

-g.o
.g
rfJ

I

2' cadc
Physic
(CntiHidr:

Estudo

..
f. .. ;

,I

!

'

11

p,,.

_:.r_~

..- J

~

~~-

3' cadeira
Geometria dcscriptiva
(Catltedratico)

Estudo

______ j

1' cadeira
Analytica
(Substituto)
'••·

3' aula
Marinharia

Estudo

----·-

..

-- -----·------- __ __ -------,

----------~

Licenciameato

---

--------------··· ····-···--···

. ---····--· --~---------~--

.. ------------

HORAIUO DO

-----·----. ······

2°

ANNO
--------~-~---------.:.....__.......,.

----

t• grupo

~upo

2• grupo

2" tempo

1'' tempn

::--- ~)

;:,-~,,

-~-

'1:~

-----·-·-----·····------·--··.

5" tempo
13-14
.~··

,.!.

I

..

4" tempo
11,15-12,15

3° tempo
10115-11 '15

0-10

14,15-16,13
.'

...
"'

. .

')!",~- ~·~.:·•,

t

--

____

t• tempo
19,30-20,30

16,30-18

,;:

• 'il'

•. ·

2• tempo
20,45-21,45

I

I

r::

'Oi
....
I
r::

'tl

c

:I

tlll

I

1'' cadeira
Mecanica
(Catltc' lratico)

Q)

I

Estudo

I

3" cadeira
Chimica
(CathedraticG)

I

Estl!do

I

3" aula
lnglez

I

Officinas

I

Exerci cio
1• e 2•
Grupo

I

Estudo

I

Estudo

Exerci cio
t• e 2•
Grupo e jogos
athleticos

I

Estudo·

I

Estudo

Exercido
1• e 3•
Grupo

I

Estudo

I

Estudo

lll

-- --."'

~I

----·

-·---.

U•

1' aula
Pratica
Caldeiras

:! ' cadeira

Caldeiras
(Cat:tl'dr:tticu)

..
!:-•
-- ·--- ---------- ----'
..
·;;
OI

·-

--------'

Estudo

Q)

---·

Estudo

r

3' cadeira
Chimica
(Substituto)

Officinas

3" aula
lnglez

4' aula
Levantamentos e
desenhos topographicos

----·--·- - · - - - - - · r--

1'1!

....

1' cadeira

OI

M(~cauica

I

....
~

3" cadeira
Chimica
(Cathedratico)

Estudo

(Catliv<lr:!lico)

Estudo

&

--------- -----·

.

------

I
I

I

------·-

..

i

~

~I

OI

i;

2' caddra
(Cdh~·,lt ~: ticc)

1' anta
Pratica
Caldeiras

Estudo

-;

.

Ci

-..

----·~·-~--·-··

--·---

1"' cadeira
Estudo

Mecanica
(Substituto)

---

I

1':1

2
~

-;;

t·' cadeira
Mecanica
(C a t!H•tl nti co)

Estudo

3"' cadeira
Chimica
(Cathedratico)

3' cadeira
Chlmica
(Substituto)

Estudo

Q)

1/l

---·-

o

'O

1'1

.o
IJ
1'1!
fi)

--·-

-----·--

1" cadeira
Mecanica
(Substituto)

Estudo

(< ';tl l"dr;1lko
1

----------

-------------- - ·-·

Exercício
1" e 2"
Grupo e jogos
athleticos

I

Estudo

I

Estudo

Exercicio
1• e 3•
Grupo

I

Estudo

I

Estudo

I
Officinas

I

I

--- ·-···------- -------------------

----- -----------·

3• caddra
Caldeiras

Officinas

..

-----.

Estudo

I

2' aula
Marlnharia

·····- ..

--~----

I Licenciamento

~----.

------

,_

--

····-

.... -- -···-

"''

-·

---···----

-·--

I!ORARIO DO 3" ANNO

-------·- _,....-----

-

-·-~·-·-··-----~-·-·

2• grupo

Primeiro grupo

-·----·---~---2" tempo
9-10

l" lc1nro

1:

~j

~--·---·---...:.......-..-~-

I

I

;_I_ _ _ _ _ _

t•

5" tempo

4' tempo
11 '15-12, 15

3" tempo

lO, 15-11, I ;:i

4o grupo

3" grupo

"&

14,15-16,15

13-14

·-~---------~-·"

16,30-18

_::*::...--...i..--------2° tempo

tempo

19,30-20,30

20,45-21,45

Estudo

Estudo

I - ----------~

.:::
:~I

"'
.::

TJ

Éb

:>

r::J•Ic~:r:t

J.l ac!li ,:· :;

c. '·l(:l'

Eshl'Ju

:í:~:·c:1)

22
I

(j
(.)•
~-~

1J

(~1ttbstit

2' aula
Thcoria do navio

E~tnc:o

t• ·)

.-----..----· ----··-·-----. ---------1

:l' cadeira
E!cdricíd;ldC
(C::.t::" 'n';co)

1' cadeira
EsL:do

Estudo

Astror.omia
(CathedraUco)

Exerdcio
1" e 3" grupo

3' aula

R"'"" ho> cotado'
1

I

"'

U)

~

3' cadeira
Elcctricidalle

'------

----------· ... .
,

5' aula
Installações
electricas

1' aula
Direito constitu-

Exercido
1" e 2" grupo e

Estudo

Estudo

jogos athlcticos

ciol•al
Officinas

f-.

·-------

--------· -----------···------------··--

-----

---

~--------------~----------

C";l
....

]

I

-S
....
M

2' c~cl.;i:·a
r: 1~~ c 11 i H<-~-:~

c'.

3' cadeira

E3!l'do

11~ ._:~-:~~;::.·:/)

O'

Estl;do

Elcctricidadc
(Substitoito)

2' aula
The·Jria do navio

·---------J-------------1--~---------- !___________ !

---~--

1

....o:l

~
.:s
t~

:l c:t.icL'a
E'c :! r!cil:::de
(r_·.:t'::_. 1 :RtL:o)

1·· cadeira

Estudo

â
.-::
....

·;;:;

~
t<OJ

Astronomia
(Substi'uto)

Esü!do

5' aula
lnstallações
electricas

4' aula
Fratica

J\1~c:Iirt~l(l

Estudo

(C a .11·:.: :·::ti co)

l' calleiw.
Astronomia
(Cathedratico)

~

.o

.o
r:!

}--------

Estudo

Estudo

Estu.do

G'

aula

'

Ofiicinas

lnglez

---------

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

Exercido
1" e 3" grupo

I

Estudo

Estudo

______________ _____________ ----------------- ---------- -------I

_,

o

I

Estudo

Officinas

(/)

"d

Estudo

Exercido
1n c 2° grupo e
jogos athleticos

de machinas

--------------------------------------------·2' c;;tl\:i.-a

Exercido
1" e 3" grupo

Officinas

;;· c::.:ldra
Elcctricidall·:
(C :111 dr;!li·:o)

Estudo

1" cadeira
Astronomia
(S:1bstit·.: t(')

Estudo

4' aula
Pratica

Licenciamento

de machinas

(/)

-·-------~------- ·-- ---------~ ------ --------------------~~----------

~------ ··--~

.

-------

...,

~ORAR! O DO

4•

' .
~ ·.

~. ~

-'

'

-- .

·'-"'

..

2• grupo

t• grupo

-·

'

"'' .;7··arai'.:O. .i

3• IJ'Upo

~'f"

~

'
1" tempo
H-- 9

~

~
.:,
't:l
1=1

1a caclcira
Navegação astronomica

3• tempo

8-10

10,15-11,15

Estudo

3' cadeira
Machinas especiaes
(Cathedratico)

(C;t thetlr::tico)

t s.o
cu

I'

2• tempo

'

ê

2" cJcleira
i\rtillharia

~

e"

-----------

Officinas

Exercido
1" e 3° grupo

Officinas

1" e 2• grupo

Officinas

Exercicio
1" e 3• grupo

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

t• e 2' grupo
e jogos
Athleticos

Estudo

Estudo

Exercicio
1" e 3" grupo

Estudo

Estudo

e jogos
Athleticos

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

I~

I&

Estudo

Exercido

f~

\1

2• tem~o
20,45- 1,45

19,30-20,30

-----~----------

4" aula
Pratica navegação
astronomica

Estudo

Hydrographia

(Ca t;w•.lr;ltico)

O)

Pratica machinas
especiaes

Estudo

1• aula

Estl!do

t• tempo

16,30-18

I
..

,J:!

14,15- 16,15

6• aula

(f)

~-

5• tempo
13-14

4• tempo
11 '15 -12- 15

1' cadeira
Navegação a:;tronomica
(Catltcdratico)

-------- -· -

3• cadeira
Macltinas especiaes
(Cathedratico)

Estudo

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

----~-

7' aula
Torpedos

Estudo

----

·-

I ~

1-~

2• cadeira

~~I

Estudo

Artilharia

Pratica artilharia

(C:1th·.".l.ntico)

:::~

Exercido

4' aula

5• aula

Estudo

Pratica navegação
astronomica

Officinas

Estudo

6' aula
Pratica machinas
Especiaes

3• aula
Desenho de machinas

lo

!-·------11!

.!:::
~

S

~

-

----

1" cadeira
Navegação astroIIOII1ie:J.

1' aula
Hydrographia

Estudo

(Cat:wdr:J!ic())

f/)

'
~-----

.g

li
~

I

2' aula

5• aula
Pratica artilharia

Estudo

Direito Intentacionnl

Eitudo

------

-

I

7a aula
Torpedos

Licenciamento

f/)

.. ----------------·
-1

•••••

.

·-------- ·--

"-----·----~-----·----------··------------

-

. ···-----. ···• ..,__,_ __ ...,.

------~--.--

...... -·-·-

~--

--------·---.. ·--·

ACTOS DO PÓD:B8 BXBaU'l\YO
HORARIO

GQ.AL .

6,00- Alvorada.
6,15 .....-.. 6,45- Revista, café o gymn~- sueca,.
6,45 _.7,f5 -Banho e uniforme do dia' na :Eecola
7,15- 7,30- Revista medica. ·
7,30- 7,58--Poqueno almoço~ parada.
7,riH- Bandeira (Formatura).
R.OO- 9,00- Aula.
u.no- 10,00- Estudo,
10,15 -11,15-Aula.
1Ll5 -12,15 -EstwJo.
12,15-12,45 -!Almoço.
13,00-14,00 -Aula.
11.00-14,15 -Mudança do uniforme do dia e café.1
11!,15 -16,15- Officinn:s, de.senho, ou navios,
1fU5 -16,30- J,eitura do detalhe.
1li,~l0 -18,00- Exercício I'ID gl'ral ou recrf'io.
1R,15 -18,45- Jantar.,
1fl,30 - 20,3(}- Estudo~
20,30-20,45- Ceia.
20,45-21,45- Estudo.
~!'-'

00-Rilrnein.

ODSRRVAC]ÜES

I' - O licl'nc iamcnto será feito aos sabbados, a pãrtit' tla$
14 !leras.
2• - Os nspirantes não poderão pernoitar em terra aos
dqrningos, deYendo regressar á Escola até ás 24 •horas.
:-;n - As aulas praticas, que tiverem de ser dadas nos
n:J.Yios em ma.vimcnto, terão logar nos tempos do 2° grupo ..
1" - o~ f'xcrcicios de natação serão dados diariamente,
d:1~ 17 ás 18 horas.
ri" - Os cxercicios a que se refere o art. 21, serão totalnwnf P interrompidos um mcz antes do encerramento das aulas.
<i" A 7" nula do 3" anno o a s• do 4", serão dadas
uma vez por semana, das 1G,15 ás 17,1!).
7"- Niio havendo em 1923, para ·os alumnos do 4" anno,
n;:: ensinos da 3" c-adeira e 6• aula, o direetor, alterará o
lwral'io, no que for exclusivamente neeessario, para que s·ónwnh• os nlurr.nos do 1° anno, que dependerem da 3• oodei'l'!l
do 3", possam cursai-a, sem prejuízo do estudo das demais
ma leri-as.
'J'.IDELL.'\ DE VENCIMENTOS ANNUAES DO PESSOAL DA ESCOLA NAVAL;
DE ACC(')f\OO COM AS U:lS EM VIGOR

Lente cathcdrntico ....................••....•
Profcssor .................................. .
Lento substituto • . ......................... .
Instruct.or de ex-crc.icios (1" o 2• grupos) ....... .
Jnstructor - ensino praHc-o - (gratificarüQ) .. .
Preparador (gratificação) . • .......... : ..... .
Secretario. . . . .............................. .
Primeiro o.fficia l . . ....•....••.....•.........
Segundo official ...............•.....•.......

ProtocoUisfa ..•.............• , ...... , . , , , ..

14:400$000
14:400$000
9:600$i00
5:400$000
2:400$000
2:400$000
8:400$000
6:000$000
4:200$000
3:000$000

344

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Porteiro ................................... .
Continuo ................................... .
Conservador . . . . ............................ .
Servente .•................................
Roupeiro .•..................................
Ajudante d~ ronpeiro ....................... .
Dispensfliro . . ............................. .
Cosinhoirn . . . .............................. .
Ajudante de cosinheiro ...................... .
Copeiro ...... , ............................. .
Servente de eopa (' cosinha ................... .
Servente de enfrrmriro ...................... .
Patrão cont.ract.ado .......................... .
Rio de .JanPirn. :.'5 d1~ ahril dr tn?a

3:600$000
2:400$000
2:400$000
•i :440$000
1:200$000
f :000$000
1:200$000
1 :800$000
900$000
810$000
720$000
1:000$000
:l :fiOO~onn

PILOTOP. •'F: MAGHJNISTAR PARA \ MARTNHA MERCANTE

Modelo de carta a que se refere o art 305 deste regulamento
(ArmaR da Repnblica)
1\TIN!RTF.Hifl D,\ l\1 AI\JNHA

Em nome do Governo da Repuhlira dos EstadoF:

Unidos do
Brasil .................................................. ..
director da EE'cola Naval
Fa:r. sa:her aoQ qne r~L3. CARTA virrm que .............. .

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

•'•

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

' ....... ....... ,............. . . ...................... - .... .
p:JJra c.x:ercer as funcções de ................................ .
da marinha mercante; pelo quo gosar:í tio Indo~ os prid!Pr~in-;
n isenções qne legalmente lhe competem.
Dada na l~scola Naval. ........ em ..... u•' .............. .
de 19...... E eu ................................ .
sr.cretario da lífscola Naval, a fi~.
(no yerso os seguintes dizeres)
Filiaçriv <: sfgna~s car·acteristü:os e a.ssignal.ura rio possuidor
desta r:O'rfn
Filho de ................................................. .
~

~

Natural rir. . . ........................................... .
Idade....................... Côr ........ -....... .,_..............,
Cabellos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barba ...............•.......•
Estatura . . ............................................ .
Slgn11Jf'S

pfwtir.nlarr>~

......••......•.•••...•.........•...•
A~~ignatm11

ACTOS ll(; ·ootm EXECUTIVO

DECRETO N. 16 • 023 Cr~a

DE

25

ABRIL DB

1923

um consulado em San Sebas&n, na He1pa.nha

O Presidente da Republioo dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização ooneedida pela lettra a do art. .to do der:J·eto n. 14.058, de 11 de fevereiro de 1920, decreta:
Artigo unico. Fioa oreado um Consulado hooorario em San
Sebastian, 11a Hespanha; revogadas as disposições em contPario.
.
: .. '·
~
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1923, 102° da Independencia
f) ~5" da Republica.
A.RTHUR DA SILVA BBRNARDBS.

José Feli:c Alves Pacheco.

DECRETO N. 16.024-

DB

25

DI!: ABRIL DE

1923

l'romulga o Convenio postal hispano-americano, assignado em
Mad?'id aos /3 de novembro de /9!0
O Presidente da Jlepnblica dos Estados Unidos do Brasil,
hnvPndo sanccionado, pelo decreto n. 4. 461, de H de Janeiro de
f 922, a resolução do Congresso Nacional que appiiOIVOU o Convenio postal, assignado em Madrid aos 13 de Novembro de
f 920, entre o Brasil, Hespanha, Estados Unidos da Amerlca,
AT"gcntina, Bolivia, Colombia. Costa-Rica, Cuba, Ghile, Dominieana, Eqnadnr. Salvador. Filipinas, Guatemala, Haiti, Honrluras, Mexico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay e
Vrnezuela; e tendo-se effect.uado o deposito do instrumento
l1rasileiro de ratificarão do mesmo Convenio no dia i8 do corrente mez, em 1\fadrÍd, decreta que o alludido Convenio, appr•nso por cópia ao presente decreto, seja executado e cumfll'ido tão inteiramente como nelle se contém.
Rio de Janeiro, 25 de abril de'i923, 102• da Independencia
r ::l!J• da Rr,publica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Feli:c Alves Pacheco.

Arthur da Silva Bernardes, Presidente da Republica dos
Unidos do Brasil:
Faço s3iber aos que a presente Carta de Ratificação virem,
que entre os Estados Unidos do Brasil e os paizes seguintes:
llf espanha, Estados Unidos da America, Argentina, Bolívia,
Colombia, Costa-Rica, Cuba, Chile, Dominicana, Equador, Salvador, F.'ilipinas, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Nicarngua, Panamá. Paraguay, Perú, Uruguay e Venezuela,· repreli~stados
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Rcnlados no Congresao Postal do Madrid, da União Postal Uni~
Ynrsal, foi concluido e assignado pelos respectivos Plenipotenciarios, aos treze de Novembro de mil novecentos e vinte, um
ConvPnio, do lrôr SC'gninte:
Convenio Postal celebrado entre Espana, los Estados Unidos
de América, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, CostaRica, Cuba, Chile, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Fi~
lipinas, Guatemala, Haiti, Honduras, Mexico, Panamá, PaJ·aguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Los firrnanlrs, l'Pnnil1M en l\fadl'iu, dPbidauwnLr. aufni'ipor srt,.; l'I'Spl'clivo;; Go'bícrnos. y visf.o ri pana.fD Il" dd
ar·ticnlo ~I drl Cunvrnio principal dr la IJnion Postal UniYrrs:tl, ()f, rom1Í1t aruerdo y cun resr.rva dr ral ifieación, ltan conl'l'ri.ado l:Js sig·lliP!!lP.~ l!a>PS para rr•g11l:n· ~- nw.jm·at· ·'''" 1'''laeinrH:s pnslali>c::
--?.adn~

.\llTH'!FLO I
1•. Torlo.~ ln':l países qnr. firnwn "' Jll'r.;:;r~nlf' ron\·rnin fnrm~r;Íit 1111

Búlr'l l.enifm•io po~fal.
'-'-"· :-ir tleclm·a obligatorio e! fr•anqiJro prévio de t.od:t cln;w
de l'OI'I'I~spondrncia quo haya de iJ• uno a otro fio lo;; paisP.3 qne
r·on~f

ituyt•n 1•sta Unión. nxeepto las em· las, para la:-; quo

fH~

I'!IUI't'rlrr·:'t 11n lirnifr ,fp fnlt•t'fllll'ia sulnlltl'flft• •'rt l:t in<llfit'i''!ll'ia

d' ·I franq1t e o.

.J". Cncla uno dP lo.~ países ronvrnidos, SP com[H'Oilll'lc a
franspor:ar· fillt'P y gra!.nifanwnf.c j)Ol' stt Lrrritorio y lliCIJianlc
In.-; sr•,·deiog qttP t!PJWIH1an de sn AminisLt>aci(m o n! ilirrJ para
~>I l'll\'iL~ dirrc!o flr ·Sn fli'Dpia cmTrspoiHlrncia. Ia qltr' l't'l'iha !In
t'ltal'qttiera. de e.~os paisr·s. con drsf ino a otri1.

Sin rmhar·gu serán de cnrnla dP! paí.<; dr.~ orig·pn lo;:; gas~
lt•anspot>!t• trrr·eslro o marilimu tkl la Cll!Tf'.qponnrneia,
q11ando ~st.a rrqnirra par.a sn eur'!'W su!Jsíg;uil~nlo la mP!líari•ín
d,, pabPs exteaiiOi! a In" adllcl'idos al pr·psenll~ ronvrnio.
\". 8P es!ahlPrr~ r.omo principio fundanwntal, qrw l'n l:H
nlaríonc,; posfalcs Pnfrtl Jn,; paise:;; n.dherido:~ rcgirá la fal'ila
qnn cada una cln laR AtlmínistraeionP~ lenga r3tablrcida Pn sn

fos

d11

_,,.,.,.i,·io interior.

•."1". L3>~ (Jisposicionr,; de rsLr Convrnio AC1 exliPmlrn n l::!s
car·tas, tm·.i!'t.a':l posfnlrs srnrillas y df' respursfa pagafln. im1'~'''~'.1~ "" !orlns rlnsr•q, pnprlrs dr TH'~"I'in~ ~- m11r";lr·:1q.

:\nTIGt'LO IT
1 -·-

f:.\nT.\~

n) St) rnnsidernrú como no franquradn, d(ljátulola F~in rur9o
pnl' la oficina dn ol'igPII, Loda carta qUtl no [levo. los srllo;, cur·l'''''rnndif\ntc>~ ai pt•imer por·t.e do una carta srnrilla.
f1) La oficina •lc or•igPn s!'r:í la tínira autorizada para fij:1r
la la~a dn las rat•fas insnricienti'mPnlr> fmnquPadafl, dL<lJÍI'tH1n
hac"t·lo por 1'1 dohiP d" la inRufieiPrwía, sPgtm ~u lW"o. J,a
ofwina d11 rlo>sfina pndrá pl\l'rihit• df'l fl,·~tinafnl'io la í'!lantia dn
l:t rasa l'ijnda por• ln dP or'i!!rn. rn~·o inrporlt> ~l't':i dt• .~u prr~
f' 'li<' 11(' f!l.
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~

TARJETAB POSTALES

l'ara

ptu•s~a
3 -

las tarjotas posf.ales, tanto' sencillaa como
pagad-a, regirá. la tarifa intei'iór de cada país.
unnnR, PF.nr6nJcos,

ao

i"C~

JMPR~ROR · Y P'Ar>EI.ES Dtt NEGOCIO

~~ pr~,, dr- los paquetes que contengan librof!, periódicos,
imprrso!1 o pn.prlrs do negocias, no excederá <lo cuatro
J;iJo>;, a excApción de los obras empresas en un solo tomo cuyo
~wso podrtí IJC'gar hasta cinco kilos como máximo. Las dismensloncs do csl.os paqnetrs, no excedef'án de q_5 centimetros por
('l!alqulera dl'! sus lados.
A~uellos paquetes <JUC sean presentado.s eri forma de r.ollo
r i t•ettlar~\n por el CorrM siemr•re que su t.amafio no exceda dl:'.
J lllf'!.ro do largo pne 15 centimeLros de diamotro.
Los p:l.fll'lrs rir nPgor.io debor~ín llevar nn franqueo minimo,
r>nn :tt'I'P.~lo :ti fi,intlr1 pm·a. la larifa drl pafs do origrn.

· I - :\IUEBTMS

La..<! mtwsf.t•ns .:;erán cursadas libremento por el Correo, r:;i
no luvicran valor· comercial rn venf.a, y si ~u tamaúo no ex-·
r>Pdi<•.so dll :JO crmtimelrn~ de largo por 20 centimetros de ancho
y 10 crntimrtro;.: de .fnnrlo o do espesor. Ri su forma fuese de
rollo, la~ dismcnsioncs máxime~ serán do 30 centímetros do
lat·go por 15 do diamr.tro.
Las muestras no llevarán un franquco inferior nl seiialado
p••r· ln laril'a drl .pai;:; dP origen.

AR'IlTCULO Tn
11fi~PON8XI1TL1D~\J) POli JA PRnniDA DE ENVIO!'f C:ERTIFICÃDOS

f•. En raso de pérdida de un envio con caracter de cer1i ficado, c! l'emitcnte tendro derecho a una indemnización

i~ual a la quo dctrrmina para el mismo caso la legís1ación
inl.eriot· dei país de origen, sin que pueda exceder do 51t franen~ oro.

z~. El pa~o do la indemnización por 1a Aiiministracióii
rmnit.ent.r, se cfecluará, lo más tarde, «entro dcl plazo de_doce
mew•.<~, a contar rlel dia siguionto al en que se produzca la
rctmcra rcr.l:unación. I,a AdmlnistracMn responsahle do la
pl'lt·dida dcbrrá rrinf.rgrnr n la. dr origen, sin rctraso y dentro
rlfll plazo ~efíalndo. cl importo de la indemiiizaeión que éatB
lmbie~e abonado ai remitente. Esto pago so efMtuarn ·en la
monfldn dei pai!'! nor(\odor, o su eqnivalcncia, en la moncda de
ofro paiR, <JUA de común ncut~rdo designen fãS' K~inistraoio·
nr·~ inlrrrsndas.
. ...!.

_\·RTICULO IV
En todo nquello quo no ~o oponga R las clliusula8 de este
CQnvenio, regirán la~ disposicíones dg la Un.ion ~~tal Un~ ...
\'{'I'.':lnl.
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ARTICUUO V
El presente Convenio comenzará a regi r em i • de Enero
de 192I para los paise8 que en esa fecha lo 'hubieran ratificado! Y los que aun lo hubieran hecho participãrán de su vigenCJa en e! momento ou que nolifiqnen a la!! otras partes
~onlrat.antes esa raUficación.
E! Convenio presente tendní nna duración indeterminada: prrn cada una rle las partrs podrá retfrar-se del Convenio.
PT'!Wio aviso notificadn, r.on nn afio de ant.icipación, a la!~
ofT·as Administracinnes firmantes.
Hrcho cn Madrid cl l.riczc de Noviemhro de 1920.
Por la delegaeión de Espana: El Conde de Colombi -José
dr Garcia Torrrs - fi-nílf.ermn Capdevila - José de Espana
Martin Vicrmtc - Antonio Cnmarhn - J. Ortcqa MuniTla
-- Justo G. Hrrvris.
Pnr )aq Colonias e~paiiolas: Rcnwrdr. Rollanrl --· Namrd
r:mnrz Accbn.
Por la rle!Pgaru'in dP ln~ F.sl.adns TTnirlnfl de Norte Amrri,:a: nrto Praeqc1· ---S. M. lVe1Jr'!' -- Eli::;n.beth T..re Woorfs.
Por la Repúhlica Argrnfina: .\. RmTera Nirholsm1 ---·
P.urrcnin Troisi.
· Por la l)elegar:i<'in flp Bolívia: I.uis Rndri(ltte::.
IPor los Estndos Unidn!> rlpJ Br·rt<til: Ald/Jinrff's l'''''Hnl•n ...
.Tnsr1 Henrique Aderne.

Por
Por
Por
Por

la
la
la
la

De!egaciôn de Colomhia: Gabriel Roldan.
República de (ioRta Rica: 11fa.nnel M. de PerrrJta.
Repúhlica de Cuha: .luan l!'ltrrtarrnwma.
Delr.r.mdôn rlc Chilr: Pforencio Jflrf.rqttf'.Ç rlr• 7n

l'lnfn.

Por la Rr.púhlka Dominir.ana: Lcopnlrlo Lo?Jf'lace.
Por c! F,cnarlor: J,ni-:, Rohnlino DriviTo. - Lrwnirla.~ A.

r~·~·n1,;.

Pnr la Rflpúhlira ri c F,J Ralvarlor: Jsrnn.rl G. Pw·nfrs.
Por la Rcp1íhlir~n rf,. Gnnt.rmala: .Tunn .7. 01·trao- · P:n>·i

'1'1'' Tranmann.

Por la Repúhlica rle Hait.i: .................. .
Por la Repúhliea do H nnduras: Dr. Wcarno JleUmn lf
RM.7Jide.
Pnr lM Estatlns Uni rios Me~d1~anoR: f1Mme Hinojnça
A (fonso RPlfP.S - · htrin Prmlnt - P. Jnlio Poulat.
Por Nir.aragua: M . .T. Terán.
Por Ia República. rlfl Panam'ií: .!. D. M·o.çP11U!W.
PÓr el Paraguav: Fernando Pirmet.
iPor Peru: Por· imperiimento definitivo riel Drlcl{ado f~ I'.
TJ rrca n. Barrenechea 1: Rayqada.
P.or c! Uru!luay: Adolfo Aqorio.
. .
Por los F.~tnrlos TJnirln~ rtn Vcnr7.ncla: Pedro Eunlw r.,.n
-- narreM.
R. E. U. U. rto Arn~rira. Pnr lafl Jslat>. .Filinina~: .TMé
Tn7wr·in.

CLAUSULA FTN AL
En cl momento dc pro~Nlcr a 1~ firma ,Jel ::mf.erior Cnn''"niro, ]os .nclN!':lO·"~ FiJ•mnntcs rlrl miRmo han (ICorrlw!n 1:1
· '"'lliPilfr clausula arlicional:
1". Las actas dc ratificar.ión al pre~enlt> ConvPHio '"'r:\n
!., ·r ihirlr~~ rm Mnnrin.

ACTOS DO POO!R EXECU'rlVO

2". Esta ülaúsula tendrá la misma validez que si se ·hallase inserta en e! texto dei Convenio a que se refiere firmando u_n ejemplar de la misma, que quedanã depositàdo en
los Archtvos de! Gobierno espaõ.ol y una copia que será entregada a carta parte.
·
En Madrid el f.rieze de Noviembre de 1920 de Cofmnbi. - Ui cardo BeUrán Rozpido (Honduras). - Leopoldo
Lol!elocc. - Engcnio Troisi. - Juan Iruretagoyena. - A.
rl•~ la Cru~.
.Florcncio Jfárquez de la ·pzata. - Adolfo
.lgnrio. -- 11. Rarn'l'a N1:cholson.- Luiz Rnbalino Ddvila. Lwnidas A. 'VI'rini. - F e mando Pi.qnet. - I. Pou[at. -

c:

Affonso Reycs. -- Luis Rodri(]uez. - J .. T. A1·osemena. Uabriel Roldan. - O. TJar1•enechea 11 Reygada. - Barcel6. Enriq1ce Traumann. - M. I. Terán. - José Henrique Aderne.
Flizabt~th Lce \Voo!l.~. Otto P-raeger. - Ismael G. Fuentes.
-· .Jos•i '/'rqmcio.
1<: tendo sido o dito acto, cujo teôr acima transcripto,
approvado pelo Congresso Nacional, o confirmo e ratifico, e,
pela prPsente, o don por firme e valioso, para produ:líir o seu
,.ffnito, promet.tPnrln que será cumprido inviolavelmente.
Em firmeza rio que, mandei passar esta carta, que assigno
n ri sellada com I) c;ello das Armas da Republica c subscripta
pelo ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de Janeiro, aos
24 dias do mez do fevereiro de 1923, 102• da Indepedencia e
3!'í" rta Tlf'rmhlica.

·
ÀRTHUR OA 8ILV.-\ BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.
llNGRE:'I'O

~.

1!-i. 025 -

JJE

2G DE ABiliL DE 1923

,\llr"l'a dinersas dlsposi,_:õcs do regulamento 11ara
ti'OJ)I!, olJtl' oeti''" pm· rlrJt:reto n. 15.537, de
lil"

o rancho da
!8 de junho

J:d::.

O 1'1 "~idL'IIlc da ltepuülica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da aLtribuição que lhe confere o art. n. 48, n. 1, da
Constituição, e de. accôrdo com a autorização de que trata o
art. 46, XXI, da lei n. 4.632, d.e 6 de janeiro ultimo, resolve
alterar diverso,; artigos do regulamento para o rancho da tro-pa, approvado por decreto n. 15.537, de t8 de junho de 19U,
constante do annexo que. a este acompanha, assignado pelo
general de divisão .Fernando Setembrino de Carvalho, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 25 de abril de 1923, 102• da Indepeudencia e. 35° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Seternbrino de Carvalho.
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Alterações no Regulame-nto para o Rancho da Tropa
(OS AI\TJUUS :1•, ít, ()", lio, 8", {1° 1 10, 11, 12, 13, -~, 29, 30 E :il
IH! IJECIU'.TO N. 15.537, Jm ~8 DE .TU~IIO UE 192'?, PICA!\!
H!.'DA'I'ITUIDOS, 1\BsPECTJVAl\IENTF, PE.UlS ABAIXO)

.\ r·t. :l." Em nranuhr·a:> .uu campanha o raneho ~ed. urga11 i;;Hlo TJOr <~ompaniJtia. {'~quadrão ou bateria c dirig-ido poe
'"'' ~argt•nl.o, dr1 JH'r'f('l'l'Hl:ia cont:auor.
Corwiní, JlOrt.anfo. que crn guamir:ão seja o fH'.ssoal ner·:·ôsarin arlr~sl.r·ad11 Jll) ~~·r·vir;u, indnHi\·r) urn ~mr~cnto JlO!' eornp:uliria. para ~" hahililur· na sua praf.iea. tl parfrl admini~tra-

1i1·a.

fa/.1~ll4.fll-~<'

fi'''"oar.
~ r."

1'\r'I'I'Íi'ÍO~

l'f.'llCfidns

·

rJa

Ufilizar:ão

·

dt~~~~·

Ü;< Pl'li!H'!l\IS de,;[acmneutus 1.~ (l,; militares afnsladus
,],~ ~lia" mlidadr·.~ ]"'•dr·m ~rT ananr·.'llat!Ps por urna· unidade Yisilllr;J. IIWrlianfr~ r•nfendirncnto cofre (•'l cnJJlTlHindanlrs inLc-

J'I''0Gdoo, ou onlrnr superior •
. \TTJIHll'IÇÜI:S IHI .(:0.'11:\L\ND.I.:--<TE DO

I

:••J:PO

.\rf. i." },o eomn1:tndanle dll corpo, onde ha.in rancho,
fnnlpt•.fc a alfa Yigi[anria snb1·e u :-rrvir:o, cnm as aU rilmir.;úe~
~(''.!tliJiff_\~:

Ji:;:;fnltr~lrc''r

o~ prrços lirnitrs para a" coneurr-cnci:n;
.\ppr·oYat· n:> eadPrnos dr•. rncar~os, que conU!rn o con.iunlo
dP rl:luwlas (es~r:mciaes c accr~sorias) dos contractos, a,iust('.:..;,
nrl'ul'illls ou ohrignr:õrs. crlchrados JWTa fornecimentos df' gr!lPJ'n~.
proyisíil'!'l r :nai.< arf.ig-os nct·r>s~nrio:; ao ~l'.tTir:n do
n•rll'lrn;
,\ornN1r o.~ lllPrllbro~ da nommis.;;ão do ra.urlw:
.\utoriza1' r•s!a conunhsiio a con[raelar o sCITÍ\:o do r;ult:liu
]'"'' ''lllPJ.'r~ifada (eaçõr~s }Jrt•p;u·allas', si não Pstin~r r·m t•xrrlH:~n o
regu!a111enlo para o srrTi{'o tle .subsistencias mil i f are'.

1:.\IP JTtJLO FI

.\ri. n." Cada corpo o11 rsl.ahelecinwnto milil.ar eom ran-t'!Jo urganizatlo h•r;i nma r.mn'missão de 1'UIIclw, nomeada pelo
I'"~Pecliyo (:ormnandanLe no primeit•o dia nl.il ~lfl dezomhro,
n qual furteeinnar·;i, Jl"'' um ar111o a r:nnlar dtJ I de jaur:iro, e
''''r<Í 15011'1 ilnida pnr:
1 f'llnunamlantc rlc CUillJJallllin, esquadrão ou huLcria;
.r ol'ficial suiJalf.erno;
r nl'Jir.ial de apr·oyisiomuncnlo (;;ccr·efario):
J IIH'rl i co.
~ !." Xas Psqnadi'ilhas, La!el'ias isoladas. eou~mnhias c
,.,,pt;uln1es qm' fr•nlram rancho ;í parte. a eommissao d'J raneho sr•rá composta do um suballemo. do uffi<>.iaJ do tllll'OVió-liOIIUIIIt'lllo e do medico.
·
···
·
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§ 2." l\o;; ueslacamcntos que constituírem rancho e nus
mtitladcs onde houver falta ab:'>'Jiuta do officiaes, a comini5''«ão de rancho sm,ú. constituída por um official combatente
(ou medico) o pelo de aprovisionamento, substitui do, em sua
i'alta, por um sargento, de prefe~ ê®tador.
§ 3.• As commissões dê ran(}hó dag, formações sanitarias
~ão comtituidas por dous officine'é: um medico c o official
d1~ aprovisionamento.
~ -i.'' O mais graduado dos membros da commissão dJ
J":lll!'ho ser{t o seu pi·C'sidente. Si a presidencia. couber M offít·inl de nprovisionanwnfo, o secretario será o official meno3
í"Taduado.
Art. 7." A conHlliilsão effoct.uará reuniões, por convocatií" tln prc~idente, afim de tomar· medidas e deliberar· &''Jbrc
''' qu,•sfõl's aUinnnl.cs ao rancho.
Pam;;mpho unieo. As reuniões potlern fer logar com a
J>I'I~Sl'll\:a do rlous membrus. ~·oh a pJ•esidencia do mais grad11ado. Em catio de t~mtral'~ o vo~o do tH·csidontc é dcoH;i\-'1 .
.\rf. R" ~ãu ali ribu ir.õcs da conunissão de rancho: ·
11.; dtama•· concmTencias e celebrar, em nome !lo corpo
ou t·.-!abelt•cinll'lli.'l, os conlracf.os, ajustes, accôrdos ou obriF:ll'ÕI':-; para a acqnisit;ão do.~ gcneros não fornecidos pelo
_,,.,.\·ir,o dt' ;_;ul.JsisLcncia~. e ,-~~nda dos resíduos do rancho;
l1) 7.f•lat· 11cla o!Jscrvancia dos contractos, ajustes, etc.;
r·) organizar os cadcrnas de encargos do rancho, pndo
i'Prão c•st.ipulnda~ ! udas as clausulas o condiçõc:;· dos f ornec i rnenf o~:
d) em casos cxcepc.ionacs, o quando pcrmittido em lei,
anf.orizar o offieial de aprovisiona,mento a cffectunr comprai:!
di rccfa.~ no mercado:
r·) sul.ntld.l.ee :.í. approvação do commandantc do cor.po,
J1111' inl.nrmedi" do fiscal, os cadernos de encargos;
··
(: faz'''' rontracfll, ajnstP. ele., para o serviço de rancho
,,,.,. l'lllpl'eiLatla (ea(:Õt~s preparadas), quando autorizada .pelo
l'lllllllmntlant.~ uo corpo;
rt) rcnwtf I' I' na seg-unda quinzena de ouf.ubro de Cada anno,
JlPios trumitl•s IPgaes, á D. G. I. G. todas as informações
Tl'lat.ivn.s aos preç.os dos grneros e suas oscillações no merc·atlo vara a fixn(.·ão do~ valores das ct.apas para- .(Lunno s~
g-uinle. U~ esfabelceimrnfo,: militares que não estiverem snjPito;_; no conunaniln da região farão a remessa destes llreços
din•elanwnf.c â D. H. I. G.;
h) solicifal' da intendcncia divisionaria, regional ou do
e i l'eumscripoão, ~·.n· intcrmedio do commaudant.o do corpo,
l11das as informações qnc inferosl'!'am ao serviço do rancho;
i) examinar o~ gcnoros rlestina~os á alimentação e esta
atd.·s tl1.1 tli~lribnida :ís praças;
.
.il JH'ovídl'nci:u·, na fórma Jlrcscripfa nol-1 regnlamentos o
sl'r:-tmdo as o!'(lens do fiseal, sobro a acquisicão
quo fôr
lliWc.~sari•l ao ftmrcionamrnf.o do serviço do rancho:
~ 1." O examP fliario da rarnr, frrsca exige a presença
{lu nlerinurio ('lt~ttra d, at•t. 23. 'll. S. V.). Na siia faltu,-cs;i}
l''i:::tiiH' será feito prlo medico.
~ 2." Em carilpanha. e manobms o exame do gado em p-3
rlP~linado {L matança diaria t.ambem compete ao veterinarto,
IIIIP, ~em embargo, e:xuniinar:í, após, a carne para o con-

·ao

~umo.
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§ 3." Os contractos de rações preparadas, de ql!e traLa a
lettra f deste artigo, devem prever o necessario preparo do
.pessoa! da tropa neste serviço, de modo a que o corpo estej:t
habilitado a tomar a si, a todo o m::>mento, a administração do
rancho. Tambem devem ser previstos ahi os casoi de exercici.IJS fóra do quartel.
§ 4." A commissão não tem interferencia na parl.e relativa
á quantidade dos generos pedidos, execução do serviço r!e cosinhas, conservaç-ã<J dos gem·rus e do material do ranrh·'·
A1'TIHJIUIÇÜF.<' IJII OITH.!IAL DE APROVISIONAMENTO

ArL. Y." Cada ~ol'po de tropa e estabelecimonío militar
terá um official de aprovisionamento (do quadro de contadores), cujas attribuições slo:
a) funcci{mar na oommissão do rancho;
b) rer·eber, guardar, conservar e distribuir os gencrus dl·
serviço de subsisLencias e os adquiridos pelo oorpo;
c) receber, ter em sua carga e zelar pela conservação de
todo o material do servi c-o do rancho. Quando o serviço for
ft'ito por empreitada, a conservação do material ficaril a cargo
·doQ contractante, que passará ao official de aprovisionamento
recibo de tudo que lhe for entregue;
d) faaer as eompras directas autorizadas pela comrnissão
de rancho;
e) fiscalizar os serviços das cosinhas e do refeitorio (policia e disciplina) ;
f) manter o registr.o do rancho e do material, assim como
toda a escriptur·a•:ão que lhe é affeda;
f!) submetter ao fiscal, para verificação e ap.provação definitiva, o registl'o do rancho em cada liquidação periodical.
§ t,o O official de aprovisionamento disporá de um sargento para o serviço das cosinhas e do refeitorio, de outro
para a funcçã.o de adjunto do secretario da commissão de rancho e fiel dos aprnvisionanwnl.oR, c ele um +graduado ou soldado habilitado para a~ rP!w;õPs eom " serviço de subsisfencias.
§ 2. No que concerne á parte do serviço que não se rehcione com as funcções de secretario da commissão de rancho,
o official de aprovisionamento fica sob a autoridade immetliata do fiscal.
§ 3." Além das ·obrigações relativas ao rancho, o official de
aprovisionamento tem a seu cargo os depositos de forragem e
f11r~em, sendo responsavel perante o conselho de administração (art. if8 do regulamento n. 3)
0

CAPITULO 111
RBCEITA8 E DESPEZAS DO RANCHO

Art. 10. As receitas do rancho serão C·onstituidas por:
A:) Na vigencia do regulamento para o serviço de subsi,'lf~>ncias militarr>s (arts. 59, 61, :6:2 c 63 do regulamento n. 89).
L• Quantitativo de rancho, tirado da etapa regulamentar
e abonado aos ranchos para compra dos generos e artigos de
alimentacAo não fornecidos pelo serviço de subsistencias;
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2. • Montantr. dos quantitativos de rancho e outros abml.as
devidos pelo effectivo alimentado de destacamentos estranhos,
accidentalmente arranchados pelo corpo;
3. • Indemnizacões por despezas extraordinarias ordenadas pelo commandante em determinados casos;
4." Pagamento dos abonos de alimentação para militares
<lo corpo que accidcntalmente venceram pelo rancho, mesmo
nã,o sendo arranchados;
5." Producto da venda de residuos do rancho '.(restos de comida, ossos, etc.).
·
B) Não estando rm execuç11o o regulamento para o serviço
de suhsistencias militares:
1." Imporlancia total das ·etapas abonadas a praças arranl'iladas pela unidade;
2.• Importancia total dos cxtraordinarios regulamentares;
3." Indcmnizaçõcs por despezas extraordinarias ordenadas
pr;lo commandantc do corpo em determinados casos;
4." Importancia das rações de arranchados, abonadas a
f iIn los diversos;
·
ri." Procludo rla Yenda rle resíduos.
Art. 11 . A dcspeza do rancho comp·rebende :
1•. Compra dos gene r os e provisões diversas destinadas á alimentação.
2". ManutHnção de hortas, para provimento do ranc'ho;
3'". Ordenados e gratificacões de cozinheiros e empregarln~ ilo ranr.ho, quando não haja dotação orçamentaria para
i'so;
·
;
,l". Cnmpr·n, rr;paraçüo n manutencão do material e con'f'rvação das dependencias do rancho, quando ·não houver doI acãn orçamcntaria, on não fôr fornecido pelo Estado;
5". Pagamentos das rações preparadas e mais indemniza\:ues, no caso do serviço por empreitada.
Pragrapho unico. Na vigencia do Regulamento de SubsisJ,·:wias ns drspczas feitas com as compras, reparações e manufr:nção das dependencias e material do rancho devem' correr
pnr conta da massa das de.çpczas diversas de que trata a lef;·a c, do art. 51i do Regulamento n. 89; caso as despezas
g'r•raes, de que trata o art. 6", do Regulamento n. 3, tenham dofaç-ão orçamentaria, rts compras d1Jsse material correrão· p01"
conta dessa cpigraphc.

CAPITULO IV
FUNDOS DE RANCHO

Art. 12. O excedente das receitas, verificado pelo :rep;istro do rancho, é propriedade do corpo de tropa e não do
rstado, mas nunca poderá ser repartido em dinheiro entre os
:·. rTa,..oados.
§ 1". Snrvir:i para constituir nos corpos de tropa
um fnnrln rir, rnsnrva, na razão de 3$000 por homem e
na proporção de 1j10 das economias mensaes realizadas, deslinarlo ::ís primeiras necessidades de alimentação das unidades
rln reserva, formadas em caso de mobilização.
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§ 2". As economias restantes serão applicadas, de prefeI'cncia na mel!J.oria da alimentação, em determinados casos,
podendo passa;:· para o Conselho de Administração, para ·co~r~r
•ie{icit verificado .em qualquer massa ou nas C?onouuas lJerln~ sendo então incol'{loradas a r~stas economias.
' Art. 13. A caixa do rancho ficar•{1 a cargo do thcsonreiro
do corpo, que fará uma esceipturat.:ão (t parte. do fundo_ de
reserva de t}Ue traia o pat·agraplto 1" do arli•g·o anl.enor.

CAPITULO \lU
CON'l"ABILIDAlll>

Art. 28. A cscripturação relatiYa ao ranciJo c á forragem obedecerá aos seguintes modelos :
1". ( 1) l\lodelo n. 1, registro de rancho. qrw ncomJ)an'lm
:'1~ presentes alterações, organizado pelo offieial tle nprovi~iu
narnen!o.
2". 1\Iodelo n. 2, registro da forragem, que acompanha
:1s prescnl:es! altcrjaçõcs, organizadn pelo official dn a;proY i.'donamcnto.
3". l\lodclo n. 2 A, mappa do material (rancho, forran~'Hl. combusl ivcl), que acorupa11ha o dce.rcto 11. 1;). 531, de
'!g dn junho de 192~.
-i". (2·) l\lodclos ns. 17 e 18, da cnll•~cção dog «Modelos
par a !'S!~ripl uração dos Corpos de Tropa>> (Portaria de 1·~ de
:tgo,fo de 1!.110).
r,•. l\lodf'los ns. 2·1, 25, 26, H. -15, G_i:l, t;G, 11 l' 1?, da
''"llccçiio dos «Modelos para a Escl'iplura1~iio nos Corpos li•.)
Tr·npa» (Portaria de ·i~ do agosto dr) 1\JIO), suhsl iluirulo-wJ
1'111 todos
(inclnsin) ns. ·17 e !H) o dizPr· ·- Jnlendr•rH~ia
!li' lo dn t:audw ou Forragem. conforme o ca~o.
G". (3) l\lodclo n. 3, para RPgistro do nanei! o !'Jll eamJ•anha. qnc neompanha as prcscnl es allrraGÕ!)S.
'i". ·Modelo n. q, para Rrgistrn rla Forragem em nuupanlra. que acompanha ás presentes al1 c rações.
iParagrapho unico. Os rcgistos do rancho o da forragem
r~omJH"Phenrkm para cada lmlan~~o uma pagina, destinada ás t·cr~eitas, outra :ís despczas. e sobre a das receitas um halane!'le
discriminando a f'xis1encia c•m caixa uo período cnnsidPrarlo.
l·:st a exisfPneia r' franspor"l.ada ·do lllll balanei'!P Jlal"a ou 1m .
. \ri.. 2!l. Os commandantes r! e dPstaramentos ou unirJa"''~, r.ujo eHretivo for mnmcntanran]('nlo al'l'anchado pm· ou1ro ranrho, continuam a manter o sru registo do rnncho;
lii'Sic r·aso, as recr~it.as snrão eonstiluidas JWlo llJOJtUutlf' dos
ahouos devidos ao seu dfcctivo (' as dc~pl'í\as pP!a l!H'snm

(l) Rnltslifue o modelo n. 1, do decrcfo n. J;i.::i3i.
1in :!K 1ln junlro rio ·1!1:2:?.
(:.?) ~uhsfilnem o modelo 11. :.?, do dcr~rdo tL J :J. 'J~ii,
de :?R de jnnho rlc 1!l?2.

(:li Rnhsliln•· o morlPlo n. :l, do d•·crdo n. J.).3:lí,
de ?8 d1• junho de lD?'!.
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somma paga ao corpo fornecedor do rancho. Este ultimo passa
recibo ao rancho do destacamento ou unidade.
Paragrapho unico. O mesmo far-se-ha no reg,istro da forragem, ~w caso doe animaes momentaneamente fmrageados por
outro corpo •.
Art. 30. As entradas de material são mantidas em dia e
constam do pr.imeiro fornecimento feito .pelo Estado, das compras, Pntregas, confecções effectuadas pelo corpo, etc.
As sabidas são constituídas pelas entregas foitas a outros corpos e pelas drscat·gas diversas (arts. 82 a 92 do Regulamento para Administração dos Corpos) •
Arl. at. Os mappas de generos (modelos 17 c 18) e do
material (modelo 2 A) serão balanreados em cada passagem
de contas do registro do rancho.
Art. 32. Os ;}IOspitaes militares recebem directamente
{]as reparfiçõrs 11agadoras ::s etapas e demais vantagens regulamentares que lhes compelem pelo tratamento das praças hosJl i t.alizadas.
·
Região:
Divisão:
I3t'igada:

Corpos:

REGISTO DO RANCHO
19 .••••
1)

(MODELO N.

O presente Registo, contendo ••.....•..•....•.. folhas, incluída
esta, foi numerado c rubricado por .............................. .
para servir de 1" de janeiro a 31 de dezembro de 192 ..•
........ ~ ................... de ................. dc ......... .
f-:'
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.• , •.• REGL\\ENTO DE INFANTARIA

\'isto

RANCHO

............... > ............ o o ••••••••••

i0

iscal.

Receita do mez de junho de 1923

1-...,..-----,-.,-----Data e quantidade das etapas diarias
(ou quantitativos)

Natureza da receita

2

3

1

o

~

i

::;.
·-

.s c:
>'-~~

o

o-

;.;J

!Sargentos ....... .

~ 0

=
o

"'~
=:

u

802
100

o
~.
Q
j ~.s:.i~~~~~~ .':: :: : :
,__;g_"'-~P

~~n
>
o.:P
~

...

IjPraças .....•.....

c.
o

~

'O

(.j
u

o

= 2~8

'-'

o

1

800

798

98

102

12

12

12

I

I

1"'"""'1

28

I
II

I

29

30

i
mo

799

102
12

Discriminação

Valor

24.000
3.000
360

200
98

101
12

Total
das
etapas

12

!Importancia

2$470
2$470

59:280$000
7:310$000

2$470

879$000

I
I

rfJ
d.l

lO

t.l'

"'c:
Q)

rfJ

.c

o

c

ú

t
c
~

é
t

10

raças •..........

ISargentos ....... .
! .•••.••.•... ··~··

lO iI

10

2

-I

-I

I

I

-

- I --

I

I

40
2

-I

1

2$470
2$470

~

97$800

~

4$94(1

~

"cc
~
~

Som ma .......................•.. , .................................................................. . 68:571$940

c

A deduzir:
i'

o

::::..
....

I

I

o
o

-:l

'J

;~

Q

·- u

~=
~~

:;:: t

;.;Jrn
Vl
<:.)

'O

Praças ...........
Sargentos ........
Aspirantes .......

:

rJl

OUl

"'o

-;~
O"'
o
"->U

Q

Praças •.•.......•
Sargentos .....•..
Aspirantes .....•.

wol
GO
12

.
-

-

101
62
12

991

38

12!
I

-

I

i

-

l

zj

I

-

101
62
12

II

99

1001

60

58

12

12

I

-

-

f

I

I

-

I

I

-

-

'

3.0001
1.800
3301

-

2$470
25470
2$470

I -

2!I

I

2$470

-

7:310$000
4:446$000
879$200

i
-

4$940

I

I

Etap,:1sn;:a1~~~~~~~. ~~~. ·s·a·r~.e.~t~·s· ~~~I

I

20 1

20'

I

!

I

-1

201

I

20!

201

600

20!

l

2$4701

1 :482$000

Somma ..•.....•.....••.......•..•.....•..••......•......•................... , . . . . . ... ........ .. . . • . . 14:122$140
Differença apurada ..•.......... , ............••..... , ........... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . • • . 54:449$800
Receitas diversas:
rara Dcspezas Diversas
:::1a vigencia do Serviço de Subsistencias)
Quantitativo extraordinario

I

"'

-~
,_
~

_

o

>"

~~~~~~.~:.~~~:'::~:::::::::1 __,., --

. Reservistas ................. I

I

268!

.
9

--''

266

26

==

__,,, __,., -- .,

2$470

600$000

G6

1.600

2$000 .

3:200$000

-

2661

~
8
ClJ

300

2661

g
~

Reembolso pelo P B. C. de tantas refeições (almoço, café, jantar, etc.) .................................... .
Idem pelo 2" R. I. de tantas refeições (almoço, café, jantar, etc.) ........................................... .
Idem de arranchados a pedido (almoço, jantar, café, etc., para officiaes ou sargentos) ....................... .
Producto da venda de resíduos ..•..••...•.•.....•..••.••••••••...•..••••••••......••.....•••...•.•••.•••.•

20$000
110$000

Somma •••.•.••••••••..•••..••••••••.•.•••.•.••••••••..
Saldo do mez anterior............ . • . . . . • . . . . . . . • . • • • . . . . . . • . • • • • •

58:409$800
1 :000$000

Total da receita •••••.•••.•••••••...•..•••••••.•...•••••.•••••••.•
,..
, despeza.

57:052$980

·I

+f te I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

t

f t

t

f

tI t

f

I

f

•

Saldo que passa ao mez seguinte •••..•••.•.•••••••.•••••••.• , ••••••.•.....•••..••.• : •...•.•••....••••.
Confere.
Capitão contador
Thesoureiro.

10$000
20$000

~
~

59:409$800

.---2:356$820

Capital Federal ........................................................... .
Tenente contador aprovisionador.

a

~

AGTOS DO PnDlm F:XEGU'riVO

•..... REGIMENTO DE INFANTARIA

Visto
F .................... .
Fiscal

I

RANCHO

Despeza no mez de junho de 1923

~--------------------~-------- ----------~

----------·

Discriminação

Importancia

-~---·:---------------~---:------:

1

22

2
4

22
23
27

!j

28

6

29

:c~

Pago ao Sr ... pelo fornecimento de generos
(ou rações preparadas) cjn. 1 ............
jdem ao Sr. c;'n. 2 ........................
Idem ao Sr. cfn. 3 ........................
Reembolso ao 3' R. I. de rcfeicões fornecidas ás praças (almoço, jantar, café, etc.)
cjn. 4 ...............................•••

7

29

8
9

30
30

10

11

31

31

Pago ao Sr ••. (compra, reparação, etc. do
material do Rancho) cjn. 5 ..............
Pago ao Sr ... pelo trato da horta c/n. 6 ...
Pago ao Casino pela alimentação de offiiciacs cjn. 1 ................ .............
Pago ao Sr. .. cfn. 8 ......................
Pago pela melhora do rancho no dia 11

cfn.

Observação

------

A Commissão
14:800$000 do Rancho r e25:000$000 solveu melhorar
13:500$000 a alimentação
das praças no
dia 11 de junho.
800$000

100$000
lOCl$000

200$000
300$000

9 ..................................

1:350$000

Somma............................

56:750$000

Abono ás Economias Licitas para ajudar a
cobrir o dejicit verificado ............•...

30$000

Som ma geral........................

56:780$000

Abono ao fundo de reserva de alimentação
(1/10 do saldo apurado) ................ .

212$980

Despeza total.......................

57:052$980
!

---~---~-----~-----------------~-----~------------·

Confere.
F .................... .
Capitão contador

Capital Federal ...................•.......•
F ...

Tenente contador aprovisionador.

Thesoureiro.

OBSERVAÇÕES - O decimo acima é tirado da differença entre o Total da receita e a
epigraphe Somma geral, que figma antes d<: Desre:::a. total.
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•••.•. Região .
.. . . . . Divisão •
• . . . . . Brigada •
• • . . • •Corpo.

REGISTRO DE FORRAGEM

19 ....

(MODELO N. 2)

O presente Registro, contendo .••.....••.••• •> •••••••••••••••••••••••••••••••

folha~

inclui da esta, foi numerado e rubricado por ....................................... , •••••
para servir de t• de janeiro a 31 de dezembro de 192 .. ..

de
F.
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Fiscal.
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FORRAGEM

~

I

l

- l

Receita do mez de março de 1923

Fiscal.

I.
1

1

I

if

'""'
o
~

2::;;-

,.

oa uo
u

5
.._
co

u-

;..,

ª
()

g
O)

>
o

.:::

ü

ffi

2

I
.
I
;Da umdade
..... 1 10
.Em Argola!Propriedade de
officiaes...... . ?~
I

I

enfer-1J Da um'da d e.....
I' !'\amaria

i

2

3

12

11

3v

3v

1

-

I.

g·;;
'-"

o~
~ ãj .-..

o..

'ti

-~v

ç::.t::>

~o::~

ggo

U•-.t::

-=

r:l

I

>

IDa unidade ••••. 18 ; 17

"'
~

1

.5

z"'

Somma ..•...•••••.••.••.••...•••

I
i

18

1

-

i'

II

3v

-

·

'd

I 28

29

30

31

12112110 111

Somma .........•......•...•.....• I 15,16,151 -

Cj

>o

"'

1

!

I

~
'8.
~

I

ti)

"'

'õ

=

-a

•-.,--------,---:----JI .§"' I ~ti

Discriminação

-

I
.

Datas e quantidades de rações
(ou quantitativos)

I

i

18 1 171181 -

I

2~

I

2 I 4

I

3v

I I

2~
3

"'6

I~ I
, t--

l 310
90
~\J

i

30

I

ç::.

a
N

.
II

14

I

10 i 560$500 1

713$0001os cavallos ns. 20
e 35 venceram
207$000 fóra.

c;

2

r:L

§
~
~

~

138$000

1

o

c:
>-3

~
1:058$000

280$000

I I

118!16114110 15601

o

:>

r,:

I
!G

QJ

ti)

.c

c

I

18

00

...>"'

t::

116,17,10 116 14601

I

QJ

lO

280$000

Somma geral.......................................................................

.\eceitas diversas

1:338$000

=
92$000

Reembolso pelo Q. O. da 1" R. M. do forrageamento de animaes encostados ......................•
l" ara

despezas diversas (na vigencia do Serviço de Subsistencia)
Total da receita ................................................ .
Total da despeza ..................................... · .. · · · · · · · · •

~\bono

1:430$000
1:390$000

>
a

-----

Differença ...••..................................................•

40$000

ao fundo de forrageamento (1/10) ........................................................... .

4$000

à

Ul

o
o

;g

,o

----Economias de fim de trimestre que passam ás economias licitas ....................................•

!:'i

35$000

~

;.<
~

a

(Si não fôr de fim de trimestre, deverá passar como saldo da massa ao mez seguinte)

Confere.
F ••• • .•. ,. ..... • •.

Capitão contador
Thesoureiro.

3g

Capital Federal ................................... · · · · · · · · · · · · ..... · · · · ......•.•
F •. , , •..•••.•••..•.......................................•................. , .•• •

Tenente contador aprovisionador.

~

Este registro abrange simultaneamente a grade geral e o balancete mensal correspondente.
Caso não haja quantitativo incompleto (na vigencia do Serviço de Subsistencias) para os animaes recolhidos á invernada, esta
~pigraphe será supprimida.
O abono ao fundo de forrageamento será feito no fim de cada trimestre, após liquidação do adiantamento respectivo.
CBSERVAÇOES -

•

••

3G2
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----··-------·--------·
•••... REGIMENTO DE INFANTARIA

Visto.

FORRAGEM

F ....•• ,., •• ,.,,,,,, •,,.

1')espeza do mez de março de 1923

Fiscal.

---------··-· ------........!----------:---------------Discriminação
·-·

Observações

-----···----·------------------:--------:'-------29

Pago ao Sr ..... .........................

550$000

2

3o

Pago ao Sr ..••••......•.•••••••••••.•..

350$000

:3

3l

Idem ao Sr ..••..•..••.....•...•••......

400$000

Despeza
Confere.
F ...•••••••.••••••••..••
C~tpitão contador
ThPsnureiro.

tot~l...................

1:390$000

Capital Fedl!ral. ........................... ..
F ........................................... .

.
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Exercito
Divisão
Brigada
••.... Unidade

Sub .. ttnidadc : .••••

t ••• ,.

~

••••••••••••••••

REGISTRO DO RANCHO EM CAMPANHA
19 •••••
(Modelo n. 3)

O presente Registo, contendo ..••.•..•• , ................................... folhas,
incluída esta, foi numerado e rubricado por mim, commandante do Regimento (Batalhão,
Grupo on unidade independente) •

•

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

111 I

I

I

I

t

& I

lltl I

I

.de.

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1J.

I

I

.de.

I

I

tI

I

tI I

I

tI li I

111111111
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Periodo de •••.• o • • • • o •• o o o o o

Ttoeci ta

Discriminação

lmportancia

Observações

------etapas (ou quantitativos) á
etapas (ou quantitativos) á

Per: citas diversas (si houver) :

Som ma ..... o . . . . . . . . . . . . . .

-----s~ldo

que passou do perlodo precedente ......•.....
------------·

Total da receita ......... .
Total da despeza ....... ..
s~Jdo

que passa ao periodo seguinte ............... .

Confere.
F ........••
Capitã<J commandante
d•J c:;quadrão.

Acampamento em Cavcrá .......•..•

F ............•..••...•...
. .. Sargento .....

'~)1;
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a •••• ~·····················

Data

Despeza.

Discriminação

lmportancia

Observações

Total da despeza .•••••••••
---··----'-----···---·-----------.-:.------'--'-------

Confere.

Acampamento em Caverá ...••....•

Capitã~· ~~;n·t~~~dantc
do e~qnatlrão.

F .•..••....•.•.••••.••.••

F

. .• Sargento ...•
rmalqtl<'t qur·

'"'i;!

a data do sen inicio,

;í

unidade de que dependa a sub-unidade.

:;<;rj
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•...... Exercito •
. . . .. • . Divisão .
. . . . • . . Brigada .
• . . . . . . Unidade .
. . . • . . . Sub-unidade.

HEGISTRO DA FORRA
19
(MODE

O presente registro, contendo ... folhas,
mim, Co:nmandantc do Regimento (Bata

0,44><0 ,(ili

Periodo de ............ .

-------------------------------------------:
Discriminação

Importancia

I

Observações

........ l:!n!as rações (ou quantitativos) á ........ ..
. • . . . . . . f:tnl:ts r3ções (ou quantitativos) á .•••..••.•
?>

•••••••••••••••••••••••••

Pcccitas diversas (si houver):

Som ma .•••.•.•.••.•.•... , ••.•.•...
S:J.!tfo que passou do periodo precedente ....... .

I
1

To h! da receita •...........•...•.. _,------ Total da dcspeza ............•.•... lSaldo que passa ao pcriollo seguinte ...........•
-----···--

---------------~-

c.I)J1fcrc.
F ...

..

I
r

Acampamento em lnltandul1y, . , . , • , .•..•.. de ..• , •• , ••• , •
F ...

Capitão commandante
da lllllcria.

. .

,,
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GE~\

EM CAJ\\P ANHA

LO N. 4)

incluída esta, foi numerado c rubricado por
lhão, Grupo ou unidade independente) .
• .• . • .. . . de .........•....•. de .......•...•.•..••

•.•••••.. a .•... • ..•.••.•.•

I

Despeza.

I

I

---------------------------------------~----------~~--------~

Data

Discriminação

lmportancia

Observações

!-------------------------------~----------~------------

Total da dcspeza ..............

1
Confere.
F ...

Capitão commandantc
da Bateria.

Acampamento

em lnhanduhy, ••.••••..... de ......... ..

F. • •
. .. Sargento ••.
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DECitETO N; HUJ26 ()}'(ill

DE

25

DE ADRIL DE

1923

a inspecção da defesa de costa, extingue o .fo disl1'icto de
a1·tilharia de c.osta c dá nntJ·as providencias

O P1csidcntc da ficpublica dos Estados Unidos do Brasil,
da aitribuir;ão que lhe confere o art. 48, n. I. da Constituição c da autorizaçfto r.ontida no art . .'16, item xxr, da lei
li .ü02, de G tlr~ jancirn do corrente anno, c pat·a al.t.cndcr a ncr I'.'S:ida·dcs (li• sr~n iço, dc•r.rcta:
,\t·L. l." J<'i(·a IT<~:lcla a inspr•c<:ãu da ú•~fcsa de G(lé;[a, com
~;érl•~ na Capital da HI'JlUlllica, o clircctamcnl.c subordinada ao
l'irf·l'e do .!':~lado l\lail.>l' úu E\creilu, tcw]rJ por f·im:
a) cct•tral izar o estudo de Lo das :1s qucsLõc~ t·daLi, as á der·~~a d:! eosta do pa iz:
ú) Í11.3J!CI'cionar a'; forlificaçGrs cxistclllcs c em conslru('(;fío;
1:) indicar a nPccssidade de nm·a,; obras c cmilLir p~u·Pert·
f;"JrJ·e p;·ojeclos de forlificações;
d) inspe1~eiona1 as unidades de arl.ilharia de costa.
Art. 2. • O caPZO ele insr}CGLOl' da defesa do cõsla será dcs<'mpenhado poe um grneral de briga<la, <111 prefcrenei.n oriundo
da anna de aelilh:Hia 1111 dt• engcnlia ·ia. O sen qu:lrlcl-gcucral
sr• I'O!TlpOl':Í ue:
l)JJJ chefe de cstarlo-m~ior, offiei:ll superwr, c Ulll arl.iunlo, capit.fio. ambos da arma de artillwria c com o curso do osf rtdo-maior;
TJm de!cgnrlo do scrdço de uwl.erial bcllieo, eapiUlo de
nrlilhal'ia:
Urn ilrlcgado do seniço rlr Cllf,"l'nharia, major d1~ssa
f\l'nJ:\; c
1;111 niurl:uil.r• dn t1l'drns. ·I" ~~~ncnl1! d1• qualqw•J' :J~'111a.
Art. 3." O in"rwctor r1a dcfrs11 de 1~osla excr1~or:l snas
flliH'f,'ÍÍ<~s dc arcürdo com im;Lrur~,~õrs nrg:mizadas pelo Esfarlol\lai(ll' .rio Exercito c app:·ovachs pelo ministro da Gurrra. Nrs
:seu•; actos dr~ in.~pfW(:fin, se guiará p1•lros insfrncr;G,•s npproy::~r!~s
fl"l' portaria de :?9 dn janeiro de l!Jc::J. para a;;; insrH·r·,~lies de
1'1".:-iücs.
·
·~ Art. 4.° Fica cxtincfo o 1" disLriclo de artilharia flp cosfa
c- rlircctamenlc subordinados ao comrnandante {]a I' l'l';ciiío militar os dous sccto<cs quo o constituem.
Rio de Janeiro, 2tí de abril de 1!123, 102o da Indcpondcn11~anrJo

ARTHUR DA Sn~VA BERNARDES •.

Fernando Setembrino de Catvalho.

1H~CI1FTO

'N.

Ui.0?.7-nE ;~o n1; .-\r:t:rL nE 1!1':::

a o C(msclh0 Nacional do Tmliallw

C1'11

:,il,

O Presidente da ncpuhlica dos Rstados Unidos do Hrn.da. autorizar:;ão eonstanle do ;q·L. 8G ela l1·i nu-

lt~:mc!o
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mero 4. 63?. ilc ô de janeiro de 1·9231 que .revigorou o artigo

::t?, III, da lei n. 3.901, de 5 de janeiro de 1920, decreta:

Art. i ". Fica ereado o Conselho Naeional do Trabalho,
que será o orgão eonsultivo dos poderes publioos em assumpw8 rciPI'Ull r;:; á Ol'[;anit.a\:ãO do trabalho C da providencia

::;Ot~ial.

..

iJ:~W

u

,\rt. 2." ll..lúm do estudo de outros assumptos que posf'nm interessar á o:·ganizacão do trabalho e da previdenoia
HJCial, o Com;elho !\acionai do Trabalho occupar-se-ha do
~;:'H'IIinl.c: uí;-t :normal de I rabalho nas principaet!
inclu<Strias,
n
• ')!t';ls d•' r·emuuer:".;iín do trabalho, conlractos eo!!cciivo:'
do lr2llallw, systcmH:' de conciliação e arbitragem, especialnwnfc para prevenir on resolver as paredes, tr·abalh-o de
menores, f.rn)Ja!lw 1k nmlhert's, aprendizagem e ensino tecw, rcu. aceJ\ll'lll ''•3 ,lo I ra!Jallw, segm·os "ueiaes: eatxas (!,;
a pi•H~nladorias r• pcnsües dt• ff1rTo-viarios, instituições de
n• dito popui:H' e caixas do cr·edi!.o agrícola.
c'i.d. il." o Conselho compor-se-lia de 12 membros PS('PlhidiB velo J'residi'JIL11 da ·Hepublica, sendo dous entre os
opr~rar·ios, dom; r'Jltn· C' palrõ~s. dous entre altos funccion::,·ioJ elo 1\l inisleri1.• d:t c\gricutLura, Industrw D Commercio
e seis entre pessô:.ts de reeonhecida competencia nos assumJlllr:; (]C que Lra!a o artigo anLerior.
§ 1." Haver:i um Secrctari·o Geral do Conselho, o qual
lambem participará das scs~líes e superintenderá. lodo o ser\ iço de expediente.
§ 2." Os membros do Conselho, com excepcão do Ser 1 r·l :t,·io Gern l, ~ervirão gratuitamente.
i\J t. 4." O Conselho Nacional do Trabalho reunir-se-ha
normalmente, duas vezes por mez, podendo ser convocado
extraordinariarnente pelo presidente, ex-o{ficio ou a requerimclltn, pelo menos, de dous membros.
,\rt.. 5. o O Curuclirc l\aewual do Trabalho só poderá
dE'IilJcl·ar quando se adwrcm presentes. pelo menos, quatro
mcmbro9.
§ 1." As rewluçücs do Conselho serão tomadas por
r,,;, i·,; 'a de HJLO>', fendo licito inserir na acla deelaraçãu uo
>oLu "" membro que o rcquerc:J·.
,
§ 2." k3 aetas ser0 o lavradas pelo Secretario Geral do
Cnrl';clho ou por quem o substituir e publicadas na revista
t' q.:r> ~e refL'l'C o art. 14.
:,•[. G." O Cun~Plho Nueional do Trabnlho clcgerú annua !mente um presidente e um vice-presidente.
;i 1." r;a falta ou imp••dinrcnto do presidente ~ rlo viccpresitlenLc, ao mais velho dos membros presentes caberá
1 n::; idit· a sessão.
~ 2." O ministro da Agricultura, Industria e Comnwrcio
eio set'á o presiclcnfc honorario do Conselho, cabendo-lhe a
pr·csidcncia erre c li va sempre qtte se achar presente ás suas
>

Jt:uniii~s.

ArL 7.
A S~crc!aria do Conselho Nacional do Trabalho, r[lle funceinnnr:'i so!J a direcção do Secretario Geral, terá,
a]•;'m deste o septinte pc~s(la\: nm perito (nos assumptos
P.tllll"t"t·:~dos no m't. :!. "), um rs<·r1p'turario, um steno-dactylo;·y:qtlw. um dact.ylographo c um continuo.
·.: I ... Pni·:t o pt·r>en··;,;nwn 1 o d,.. tans car·go.s s~rão apro' i("tl· ~. Plll ('flllllr!i'' o:ir:. J':liH'•'ÍOWH'iOS
addidos, C, na falta
0
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destes, empregados• de outras repartições, desde que não re... ~
lf'Ulte dahi prejuízo para o sen'\ço publico:.•
§ :! . • Para auxiliarem os trabalhos do Conselho, llu.andl1
uece:;sal'ÍO, poderá ainda o m ini:ol.ro da Agricultura d~stgna~

nas mesmas condicões do paragt·apho anterior, ou?-os f:ttnccionarios effectivos ou addidos, os quaes perceberao unwamenle ol'!l vencimentos dos respectivos car.gos.
Art.. 8.• Cnmpell' ú Secl'daria do Conselho Nacional do
rl'rabalho:
a) colli;dr c ,:ystemalizai· a dooumentaçiio :;o!Jre os diversos }Jroblcmas de nossa economia •.,ocial;
. .
b) l'calizar iuqucrilnf< soeiaes, ouvindo os proftsswnacs c
interessados;
c) promm·m· a ubsct'Yancia do di~poc:lo nas leis numeros 1.150, de ::; do janeiro dn I HO\ c 1. !!07, de ~9 do dezcmbt·o
de 1006;
.
cl) pt·ormgar !' risealizar a appliea\:ão lla~ !Pis n~. ~7G, do
6 de janeiro de Hl03. c l.<li37, de 5 dt~ janeiro de 1907;
r•) suJwr·in!.ender a l'isealizat;ão de seguros contra aeeidcntes do LI'Ubalho e quae~quer.· out1·os seg:uros opcrarios;
~
/') !'lllpCI'ill[elldf'l' H fiscalização das Caixas de lJCllSÕt~,; C
aposentadorias de fnrroviario;;;
g) executar f(tlae><quer nulros leabalho:; refcrcnle~ á organização do trahaJ:Iro n da JH'PYidcnria social.
§ L" Allll('Xos ú Secrelai·ia iln Com;Plhn, ~crão ot·ganizat.los
o mantidos um museu ~oeial .~ uma hibliotheca Pspccializada
em .qucstÕics de economia social.
§ 2.• Srrão classificadas em fichas as inforrnac.ões e dados
colhidos, quer em fluas invc!!ligacões direeta,:;, quer em estudos
publicados mn revista~ n uhras rcccnks.
Art. 9" 'l'odas a<.; aJlribniç,iJcs de que tr·ala o arligo nnt.crim• HcJ·ão r.x1crcidas dn acc1il'do com a orif'nla1:ão do Conselho,
,que traçará o progeamma dos trabalho.~ para cafla mmo.
:\r·t. 10. O •'::'t•e.relario Geral provideneiará d1~ modo I!UC
sejam sempre al.lendidas, <·orn a maxinm brevidade, aH requisiQõr.s que lhe for·em fl)itas pPlos membro,; do Conselho sobre informaçõe,, d:Jdos cstatislicos e quaesquer· oull'os elementos do
que necessitem para o Psludo do:,; assumplos a seu ca.I"g.o.
Paragmphn uni co. Pam o fim de que [J•af a. este al'Ligo, o
Sccrrtario Gr.ral dir·igir-st~-lla dir·Pctarnl'tlln :'ts repartições ]JUblicas federa<'". l'"tarl·uaes e municipars, brm r,omo ti~ associações ou corporações particulares.
ArL 1J . O CoJJsclho Xacional do Tl'abalho organizará u
Sf'li regimento interno, no qual •serão estabeleeidas
medidas
para o regular funceionanwnto dos I rabalhos ria Secretaria o
pr'rfeifa organizaç.fin do mu!'rn e da bibliotheea, aos quacs so
refere o § L" do al'!.igo 8".
Art.. 1:!. ~·'ica rJis,.;olvifla a Commissão Consultiva de seguros contra armdr.ntrs do tr·ahalho. dn qun lral:-~ o dem·e.f.o nuJJHH'o H. 78ü, de :?8 d1~ alwil do 1!)21, JHissando as suaf;· attribui«;o\Jies a Sl'l'l'lll I'XI'rcirlas prlo Conselho Nacional do Trabalho
Art. ·13. ,\li) 20 de fevereil'o fie cada anuo, o Secrclarin
Geral do ConsPlho apresmlfará ao Pl'esidenlo uu1 rrlaLorio dos
IJ•abalhos do anno anterior.
Art.. H. O Gonsf'iho Na1~ional do Trabalho publicar:í. uma
revista, na qual serão insertos não só a:s acla::; llll Gons(.)lho. Q
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pal'cccres uo~ seu~ m~mbro~. como tambcm ~tuaesquer outroa

l.ral.mllws do llf'S1'0as eumpetcntcs nDs assumpto3 enumerad~
.
Art. 1~. Ficam n·Yogatlas as llisposi~ões em ooutrarw •.
llio de JaneiJ'P, 30 de abril de 1923, ccutesimu sesundo da
Jndt'!JCIHJeneia e !rigcsinw f!U int.O da IlepUblica.

uo artigo 2•.

AllTHUR DA SILVA llEIINAilOKS

,!Jiuucl Calmon du Pin c Almeida.

Dl:GRETU :,·

I(). U:l8 --

IJE JU IJE .-\BIUL UE

/;'f·•,·u ri c•Jil''IOYÍII '"' EmfJ!I.Í.I'IIIla a reprcsc1~tw;•io

do Urosil

1111

19:23

diplomf!tica

lm pcriu do lal1ão

o

l're.;ü.lente da lle]JUIJ!ica tios Estatlus Unidol:! do Brasil,
da a11loriz:wflo I'Onlitla no decrdo legislativo 11. 1.l&G,
ti<· t:; do uulubt·o de 1V!!O, decreta:
,\,:·1. I". Fit'a ult.·\·ada á eafeaot•ia de Embaixada a l'opre'':llf<H;ilo diplomatil'a do Bra-;il uo Imporio do Japão.
,\r·l. ::··. H!m.J~;am-sc as disposições em contrario.
llio llc .Janc•iro, 30 •.lc abril uc Hl~3. 102° da lntle-penllencia
l' ;:jo da Hepublica.

11-;anrlo

.\llTf!Urt DA SILVA BEIU<lARQE8.

José Fdix Alves Pacheco.·

JJECit.BTO N. Hi.U<!!J --l'J'!II'O(/(t.

atti 7 de junho d,:

IJt;

1!12.3

:JU

u~ MmlL DE

1923

tliversus PJ'azrls marcados Cf;
Paulo-R-io Granda

Co111JJallh ia Rstrodo lk Ft'l'l'o S.

O l're:;iclcnle da llepubli!'n dos Estados Unidos do Brasil,
atlendcndo l'tn Jl3rte ao que requereu a Companhia Estrada

de FeJTo S. Paulo-Rio

Clrand•~

e de accôrdo com as informa-

c.:i'i('s c pat'('Cercfl vrc:sladu." pda Jnspectoria Federal das E• ..

r radas, tlccrcla:

.\rUgo unico. Fit·a111 pr·urog-ados atti 7 de junho do 1923:
O JlNlZU ma1·rutlo na clam;ula IV dn contracto celebrado
l''''n a Companhia Estrada do Ferro S. Paulo-Riu Grande de
t\onf<Jt'lltidade eon1 n decrcLo n. 12.191, dn :Jt de maio do f9!7.
pat·a I]Ue a l'efer·ida eontpanhia t•ecmbolse o Governo das desp<·za" !JUe I'SI.o está fazcnrlo n•111 a cnnstr·ucção do ramal do
l':wal.lapa nem a;
O pr·aw fixnclo no ~ ::!" ua elau~ula s• do commcto assi;:na!ln 1~0111 a l'I'(}IJei'I~II(Cl ('111 vir·l.ucle lio decreto n. 11.905, do
1!I <11• janeiro de f !I lli, o an qual se r·nfcrc u § 1o da clausula
tíO' t.lt•$se •nesnw t'"lllJ'UI'I.o, para que ella inicie a coustrucçiioJ
•las I iuhas dH que tntla a mencionada clausula s•, com ez..
r1•pc;üu ua linha de :::1. l•'rancisco a Port~ Alegre; a quo faz re-

:l72
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fcrcncia a alinca d desta clausula, visfo Ler sido a consl.rurr;fío da rnesma transferida á Companhia Brasileira Carbonifera de Araranguá pelo decreto 11. 12. D3:l, do 20 de lllar~o
r!e HJ18, c rcspccfivn tnrmo de contracto.
Ilio de Janeiro, 30 dr ahril dP l !r:':l, J 02" da lnuc•p•mrlcnc·.ia c 35" da ncpubli!·a.
Annwn D.\ SrLYA llEHNAHDL:;.
Froncisco Sá.

IJECI\ET') S. !ti.O:JO-·-llL :ltl

Jllé .\IJí\tL tn; J(J_>:l

o 1H'u.i~'~'lo
c ort,:ilnn;nln. 1111. im]>oJ·illll!'in d··' r•'i.~
:n ::nt.$88.'1 (!ri11ln r: um. cnlllos ln'~e11/os c q7WJ'cnf,t ·~
dous mil nitocenlus e oitenta e trcs réis), rc{crcnlcs â ?'C-

\]iJil ''""

moção do ITÚ'adm· c.r:istentc na JWi'uda do BuiiTtado, dn Est roda de FeiTo do Pm·an•:í. JP.rn. a t•sla•'iil) fi,, ,11'111!•"rn·i". d11.
mesma esllada.
O P1'esidcnte da llepublíca doo; Estado~ Unidos 110 Tl ·asil,
nU cndcndo ao que l'Cl!Llf'l'E'U a «Compnllhia Est.rada dCJ E'en·<J
::~" J·aulo-Ilio Granel\'» e fendo em -vt~fr, a" inrm·m1t~·üP:-~ :l re~1 ,.jf" IH'c•::Lac!:t3 Jlf!la lnspcc!oria J< .. oler·al das J.o;~;lraclac;, cl•!crela:
.'>1'1. l." Ficam 2pp~ovar!os O'i •lneurnt'nfos quo a cc;!n
:.r:nmpanham, rubricado:; pelo dirtclor t:8ral dn E~perlil'nle da
::;"1'1 c:furia du J•:~l:ulo da \ i:wfio r (JJn·u, Pull!it:as rpJati\·o,, ao
]'I'O,ieclo arn·esl'niado J)(•)a d~ompanhia E:strada (le Fcrl'O Sãtl
:•anlu-ltio G:·:mdc>-', c• in·rarn('rdo organíz:1tJo na Tnsprdoria F•·~~m-:11 das ER!radas, na itnportaur~Ht de• :n ::nz!J:msa (lr·inla r\
IIJH r:nntos Lrewltl.cJO> I) qnarenla e rlm.ts mil oiloecntos e oitenta
c Ires rôis:', um sulJsLifuição ao da rcqnl'!'entro., para a rrmoção
do gi:·ador exisfentt: na pat·ach rJo Banltndo, da J<~st,'-a{ia d" Ferro do Paramí, an~mda:la ~i supphl:a!l\l!, ]•ara a Pdação de ,\l·auc·~ ria, fJa mesma estrada.
Art. 2. • A dc::;r>cza. com a rcmoç:iG de ctuc se trata, limitada ao que fôr apu:·arlo em tomada dP contas, t:egundo I) orçanwnto ora approvaclo, será e:-sci·ipturada na cortta de capital
da Estrada de Fcrrn do Paraná.
Ttw de Janeiro, 30 de ahril d0 Hl~.l. l·fl'2' •h Jnd•·pr·IHlencia e 35o da Hrpublica.
JI.BTIJUTl DA SILVA BF.fi'-L\11DFH.
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DECRETO N. f 6. 032 -

DE

9 DE MAtO DE 1923

App1•ov~

o projecto e orçamento, na importancia de 33 :1J 67$997
( t1·wta c tres contos cento e cincoenta e sete mil novecentos e nm•ento. e .~e te 1•éis), para obras de drenagem na
c.TJ!lanoda da c.~tar:i'in de Curityba, da Estrada de Ferro
do Paraná.

ü Presidente da Republica dos Estados Unidds do Brasil
aU.cndPndo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferr~
P.ãn l'aulo-Rin Grande P de accôrdo com as informações presf:l,J-~:; pela Inspectoria Ferl.eral das Estradas, decreta:
Art.. 1 " Para a exccur:ão das obras de drenagem de que
nr'eP~:-:;~ta a t'X.p 1flnacla da pglar:ãn ,cte Curityba da Estrada de
FI'JT() fiei Pnran~í. afim rle f:wilitar o escoamento das aguas
pllJ\·irw~. fir.,am approYarlos o JWnjecto apresentado pela Companhia Efltrrvb ·r'f' FeiTo Siín Paulo-Rio Grande, arrendataria.
'la r c• !'f•rich psf J'['cl:l. f' o 'Jrc;amentn, na impol'!.ancia Ide réis
:::l: 10i!j:f197 (fl'inla e frP.~ conteis cento e cincocnta c ·Sete mil
no\Tren I o o. ,. nnYPnta e srlc r0is). organizado na Inspectoria
FPrlf'rnl rlus E;ol rarlns, \'m snbsl iluiçí'ío ao da requerente, os
qu~w-1 cmn eo.le Jmixam. ruh1·iearlo~ pelo Dircctor Geral de Expedi(mi.f1 :da ~rcrcfaria dn Estado da Viaçã() e Obras Publicas •.
Ar!. 2.~ Df' ac~ô1·do co·m o que determina a clausula 78,
lei lm c. cto rPIJt.rado firmadcJ em virtude do decreto numero
11.\105, ele 19 de janeiro de 1010, a despeza effectivamente
r~'n I izarla C11m a exrcuçflo rlnquellas ohra::~, até no mR:ximo do
OIT:>mcnto o'ra approvadn. será escripturada na conta de capifnl da Estrada de Ferro do Paraná.
,,rf. 3." Pnrn a cnnrlusão dos trahalhos .fica marcado o
prazo ·dr 3 (Ire~) mezcs, a contar da data em que a companhia fôr notificada do prescnf.e decreto.
.
Di1l rlP .Janeiro, n 1lr mnio de 1923, 102" d:t lnclependencia
(' 1:>" lia Rcpuhliea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sd.

DECRETO ]'\. 1(). 033 -DE 9 DE MAIO DE 1923

o p1·oJccto e Tespcctivo oTçalmento, na importancia de
16 ·486$710, 1Ja1'0. " ronstrucçáo de uma ponte de concreto
m·Ínado 'IW rmnaf dl' Jtnraré, d,a Estrada de Ferro Soroca-

.1J>)Ii'ol'tt

brma

n Prrsi'lll'nie da RqlUhl ica dos Estados Uni-dos' do Brasil,
all<'tlfl,,ndo an que requPrr.u a l~s!r:Jda rle Ferro Soroca~ana e
f"<~do p:n vi81.fl a~ infnrnw,:f>P'; preflt.adas pela Inspcclorm Fc' :,. :-1 dns E;:!.radafl, dc'rrrf a:
,\1-f . L" Ficam approYadns o projecto e orçamento nprc<:'nf:l.dn.-; 1wh r<:,-IJ':.vla rlP F'~':·:'l :'~rncabana, os tQu~es com este
}ln i '::n. 1, ruh:·irado·< pelo dircctor geral de E:x;pedwnte 9a Se,,, ,·t:n·ia rle E'<la<ll) r.ln Yiaç5o e Obras Publicas, relatJYos á

AOTOS

no
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ronsf.ruccão de uma pont.e de concreto at·ma1ln, com 1ri mrlroc;
do .,·ão livre, para suhAtituir a ()no <'Xislr, dl' madeira r il~ual
vão, no ldlnmrtro ?!í9,r.:e rio ramal rio ltararé da rrfPrid!l

~·si

rada.

Art. ~: .\ clr~JWR:t com csRa conslrue<;ão, a!t1 ao m:nimn
do orçamnnlo ora approvarlo, na impol'tancia. rPct.ifirada por·
engano dn soqnna, de lti:iHfi~710. SPr·;í. h•vada :í •·onla do\ ra'Jiital do numrionarln r·:nn:tl. drpois ri•~ dPI'irl:nn•'niP ap•JJ·a•l:l '''"
tnrnarla <I e contas.
Art.. 3." Para a ennrlnsiin do.~ I'PO{fll'rl inJ:-; lrahallrn~ f' i c a
rnar·cado o prazn "" c:P.i.'l mrzes, a conlar da drrla ,.,,, .,1"'' a
r·Pqllf'l'<"nlt~ foi!' no I i!'irada do prrsrntc drcrrlo.
Hio cio~ .lanroil'll, !I df• mnio rl•~ 19'!3. 10·2" ria lllti••J~<'Lldt•lwia
P :n;·• 1!a Hrpnhlir'a.
.\n'riH 1ll IJ... 81!.\',\
Froncisr~u

PF.CfiF.'JI() \. I li. n:11

A llfod:or n

l'i,;l(i'lll'(ll

tl1•

Sd.

111: !I 111: \1\!olllF

llf'J'('/ld<IIIIP-nlo

du Purtn lf,,

IJI·ll:":\lt!ll ;-;,

/till

de

da

1!1'!:1

l'.'l')llo>/'111',;"

tf, r·d,·s

.lmlt'ÍJ'II

O l'rro;irlrnl" da Ht'flllhlif':l do;.; t•:,;frrcln-: llnidn,; do 1\t·a~il.
Pll1 visla a :wfrll'izadin f'.ouslanlt• do al'l. !1~-. alinPfl. :,\,
do dNl!'f'(O n. \. :i;)fo, dP 'to fln ago~lo dn Hl'!~! (11) P a d••
mt. !17, n. \L, fia .lt•i n. \. fl3.:!, do• li dl'. janl'iro do I'OJTl'llto

tt•mlo

anno (~), ,._ lH~rn aH~im o JH'Of'P;;sn riP f'<~JII'lll'I'HIJCia puhlita
ahPI'Ia peln Pditnl dr• :.':.l rlP _agosto do a:nnn passado, dem·pfa:
Artigo unieo. JJo'·ica o ministro ri~> Estado dos ~"~nr·ios da
Viaç.ão o Oht':tR PuhHeas aulorizado a conlract.ar rnm o f'll~l'll'hrit•n :\!anoPI Hl!::tl'l(llf' do• :\I:H'Nto o at'J'l'!1danwnlo do Cúo•s
•In Portn rio Hin dP .l:tnC'il'''· no~ t.•rlllns do mt·nr~ionado rditnl
do eonrtll'l'l'lll'ia. a <1\ll' sr1 rí'I'Pro> a fll'OJHl.'la pnt· I'!IP ::Jfll'l'·flrmlada J1:lt'a r•ssn fim I' nH•diartt .. as dau~nlas qtu• ro11t l'sle
baixarn, ns~ignarlrrs pl'lo J'PI'rrid" Jllinisl•·••.
Hio di' .l:mrit·n. !I ol1• Itt:tin t!t• l!l~::, !O'!" d:1 flldt·-fll'll~
dr.r]{'ia P :r," da ltPpulllira.
AH'I'Ill'll IH ISJL\'.~ DEH".IHIH>~.

F'r.:mci.qco .'M.
11. A.

(llauaulas a 'ue so refere o decreto

'

8HIIIjlfl·iu

p.

l,';rlol,

16.084, desta

d~ta

O nrrnndamento da explnraeúo dos ~~>rviços 1lo f:..'iel' iln
Porto do Rio de .J:ml'iro é fl'iln r•m virl.udr• dn n. Xil,, art. !lli
da )1\i n. ·l .H32, rle ·fi c!f~ ,ianeiro do rmTrn!f•. f' dn arrMrlo com
11 Nlifal do ronrmTPnria rrit.a 1'111 '?:l rl1· onluhro de 1(1~''!, o
qual foi r.xpf'didu !Ja::wado na alinPa r.t do arl. <J-; da lf'i nuWNO ·~.5á5, {jp W tiP. ap\<.;(,o do 19~:?. tendo sido :t~ propo;;ta.;
1;1 nrf(lq fl\ll:llit:atln~ uo /Jiario Offi<'iH/ de .', o:: 7 rk nnvem.hrn

Ar!TOR DO PODF.R EXECUTIVO

fln I !133 o l 3 rlo maio de 1!!.23. Os serviços arrendados são
torlol'l os quP dizem respeito ao embarque, desomharque e arma?,cnag-cm dn mer·cadorias na,; installaéõcs rlo· porto, abai:JtO
nH•nr·innnrla;o:, '' r•onl'nrnte arlPante so especificar(\.

JI
O C:nvrwnn PnlrPgar:í ao m·rrnch:LI.a•l'io o 1rrdto elo actual
r•:ír~ romprPIH•tHlido Plllr·n o Canal tlo l\IangnP e a prac;a. Mau«,
t·ont todo o appm·elhaHwnto Pxb·dmüe o rospect.ivas install:u:iiPs at·rps~ot·ia~. a~sim t.'tlllHl os armazeons externos que forem
jtt!gados twt·Pssm·ins aos RPt'Vi\:us de cxp·loracão a cargo rto art'Pnrlalal'io P lndns a,; linhas frrrPas P~Lcrnas pertencentes ao
p1wl.o, sr~ndo P~sn. l'ttlt'Pga ff'iLa por arrolamento {fcscriptivo
dP !orlas as o!Jras. ltt:whinismo~ P apparclhos, c por uma
planl a rio por!.o, inrlil':-tndo fl<; TH'nfnndidarlrs de :tgua dent.ro
rio JWI'Í!l1Pit'•' 11111' t•on~li1tH' a ltnria tlo porto 1•arn n serviçll
"" c·•:ít•s.
C)U:II'~tJIII'I' llfl\'IH I''.ÍI'~. fJ\If' \'Pilham U RPI' C.Oilf\il'IIÍdoS Jlf'\O

:r o\ ''l'lln ~~~~ lllí'SJIIII Jllll'l n ·rio .Jlin ti r .Taneit·o e ]Iara o mrsrno
!'i111 dP PXI't'Ht:iío dl' sr•r·vil:r•s tle JloJ•Io. ma~ som .ligar.ão cnn1itttl:t r·nn1 o t'ÚI·~ nrf II:J·I, prui1•J'ftn RPl' rx.plornrlos ou pelo
t11P:illiO nt•rPntlalat·i•l r• mesmo eon!t·acto drsto 1111 mmliante
nu!t':l qualqnr•t' snlw:iin pam a qual •IPt':'t í1 cliln arrt'lnda!.ario
pi·PI'nrr•tH'ia Pm i~Halrlarll' tlP rondiçõPs, na Jalla rla qual !'aw!ltr~-ha applit'arlo o rlisposif Í\'0 da c!UUStJla XXXVIT, ]lUl'a O fim
d.o llw garanlit· aR qnoln~ fixas guc lhe caberão pelas merradoJ·ia.s qnP lt•ansil.arem nPssPs outros cáes, sendo estes, en1fín. Pnlt'f'~lll'<; I ivrrnwn1P a quPm mais convier ao Governo.,
t

IH
O pt~azn tlr• :liTI'nclanH'IIIo ronwcanú ela (JnJa rlo l'f'lg'isLro
1ltt rnnlencl.o fiPio Trih11nal d.o Conl.as e terminará em igual
tlaf a rlez annm; rli'Jlni:-:. com a restil.uicão ao Governo, feita
pdo nrl'(mrlalal'in. dP l.wlo qu.o livc•r idetlle ·recebido, consfan!P rln arrol:=~mPnlo mr.ncinnarlo 1m clausula anlccNlt:'ntc ~
mais o fl\11' ii\·er sido nrercsrirlo no -rll'curso do contraclo, tudo
r•11t JH'r'fPilo P~! arlfl rlr CIIIl'~Pr·vaçiío r f'uncrionarncnl.o. Esso
prazo, merli:mto accônlu nnlrn as duas par'les cont.rnctanffls,
potlrr:í. sPr proro~ado 11 ma n11 dum; yczrs por pPrinrlo~ não
,,,,;Ptlt•ni.P~ rJ,. dPz annns t•:=~rla 11m.

TV
O arrendalario cobrará, pelos servi~os quP. prestar, a~
Iaxnc: s('.gnint t>f', em moerla-pflpcl:
A
CON8ERV.o\ÇÃO DO PORTO

Esl rt
I! ir:ftr>s:
,'- ~nhrP

I a~n !"rr:í rnhrarhr rlm; navios nas Regui·ntes cofi..

fo,Ju;:; m; mercadorias de importacíoo cs-tranueira deS<'I.HTegadas ·no porto, quer a de}l-

J76
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carga seja feita no Clá.es, quer em outro ponto
da bahia, por kilogramma..................
b) sobre mercadorias nacionaes, sómente quando
sejam baldeadM directamente. de navio para
navio, sem utilização do cáes, por kilo~ramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$001

$001

B

.l'nl' mrfro cubir:o rlr r~gua fornecida cnm os apparcJho!" rnr,Jidorrs. nos navios nlrnrndos aos cáes,
or>r:\ c~olJT'arln n taxa de .................... .

1$000

c
TJ'rrr.TZ \ÇÍÍO m; !'f.l'GTP \ NTP."!

n~ n~.vios (Jil') para os Rru~ srrvir:os r·eqtti>dfarem flurl"""'es f1rl~arfip f! frtxn rJn r,inro0·nf·• rniJ í't>i~ (;iOlr.) nrtr~

· .. ,h 11!11. por dia 011 frnccfío de dia.

D

"f"c'~ f:c;c:1 rrnr "n····rrpnncfl' :\ l'"fÍ"flff:t rf~c; "lf'l'CadorÍfl'i do
,... ,, .. ;' dn Pflvin "'lfll"l n r··ír!l on virr>-ver1m. não comprchcm,, ""!" n P"n·iro r!fl r>ofiv1 rlo norfío rlo'i navio~. o qual f>el"~
fn'fn nr•lr- trirll11nriín 011 :í eu~.fn r'o J:H'smo nnvio, ~f'r:í rnh·:·rln rl:'l Sf'.~UiPle fríPm[l.:
1·)

o~ P."f'nrrns rJ,.. irnroorfal'fío r;:;fJ'fllWf'irn. por
kiloer:-tmm:l rlr;;rn,l':-trcnrJo, rr\is..............

I'" ,.a

''' p~ra os f"en~rm; cir, cabola'!flm e rl~ exnorfnção
para o estrangeiro. por kilogramma embarcado
ou de::>embarmldo, um real..................

t,!i

1,0

E

,~ ranaf.nitt Mmprrhemle toda a braçagcm e movimenf:J,:ío dm; mrrr::~rlori~<; ou (Jllr!Psqnrr ~cneros. desde a sua

tlr"'":~rr-:> no r.fif'!'l ~dr\

1•:":

J10I'f:'R

;1

r,pfro!!:>. vos l'f'cnrr.tivo:'1 rono'lianq.farios

Pxlf'rnns do::,· armazeno:;

illtrlrn·;~;

f' e::terno:~ in-

,•lrt~dn~: nn rn~rpqf.i'1nrn~n. no~ nnrffirs d'1J n"''"--~ 0 ,]rpnFdl.nB
do> f'•~ r•>;. TIO<; :>P1)1'17,(']1q p:-;-f <TU0". fl~T'f ~C~1JaJ.'C1. ''f'l'Virlo::; pP]a,;
!ird;;!:~ fr~r'!"r:'~s li<'·f'nas :h; dD rúrs ou n~~~ r~fn~~.;j("~ d~s c drr''f8R
dr' f'pl·i·n -i~qn-le:li·d·ln'1:-\l'f.;~ 1!.---·'"',.,_,, .... ·í:,; J11~~ntnnç; lin11f1 'S. ~!cn-Jq
n~ ,,,,~ (1r;i·~ f''~::.:n • ~ r•·Jfp··,...,.,l fril":'! P.P'~ prorrins vp~:ÕP~

' ·~:'1~~1 a;, i :1 ·P~ 1':' r· ~;pnri:t~~o ~~tr:mr.ei 1''1
po~.' raho,.,.,, ·•. rnrt,nrcl!rnrJ,. ., l1\f~2n•a morimrnl:]':f'(~ dr::d:' 'l1.1~lqueJ•

ot;
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do!'l pontos de entrega acima referidos, até o cáes para o sucCf'~.sivo embarque.
E·!! a taxa será applicada da seguinte fórma:
a) para os generos de importação estrangeira, excepto
apcuas os casos das lettras b a h, na razão de:
EPJ volnmcs at~ 500 kile;:zrammas de peso bruto, por
kilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$005
Idem de mais ele GOO até 1.000 kilogrammas de peso
$800
bruto, por kilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Id,•m dr~ mflis de 1 .000 kilogrammas de peso bruto,
ror !;ilo.................... .... .. . . . . . . . .. .
$010
b '; para os gel'lWos c[,~ importação estrangeira das tabellas
ele t!e~pacho sobre ngn:•. quamlo não obrigados a ficarem em
dq)n,i!o, ele um clia para mtfro no~ armazens, palcos ou depr·ndcncia d;\ fai:;a dr) c:'ic~:
r111 vn]U!llf':-> pl (; :;1)1) l;j]o;" l'rl.llllWlS di' fli'SO }n·ufo, por•
]; i! o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

·$003

hlt•!'l de mais rle !iOO alr'· J.!iOO l;ilog-rammas rl~ peso

ln'utn. por kilo...............................
$005
~.t•' 3.000 kilog:'alllmas do
p~so hrnfo. nnr lci!o..........................
~008
lri··'Jl r]n TPf!i' 11:' :1 .OlYl l'ilo<;rlm1mas dG peso bruto,
por !;:il0....... .... . .. . . . . . . . . .. . . .. . .. . .. .. . .
$010
O valor rla capal?zia para ca.da volume será calculado
pr:l~~ trJ1clh crJTecrwnrlr;-~te no limite do peso orn que incida
q '-''Jlu:J,c, ap;ll:cndo ·5. lofalid<!de do seu peso effectivo.
Réis
c) rar:1 o e:If';fío r'e pcdí·n importado do e~tranJrJ,•m dr m;:is •h l. :.nn

nor kilr•)'r~rnrn:l........................ ... . .
ri · na~·:1 n:; ;;rcm>rn'; dn r>xpo!'!ação p1ra o estr<1n,.,, i rn. por lcilor;rammD. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
c1 pa1·r·. o3 "t'nClT~ de importação ou cxporla'··~n r'"' c:lhn[CJ~.~m prr llilogrnmma................
/) par:: fJS minerins de mang:mez, ferro e para
~~~·n; :1 ~ l!wnnzif i cns c::porl.ndc's para o estrangeiro,
w·r blogrammn..................................
a) para o sal e o assucar nacional, por kilof!T:1nHna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • • • . • . . . • . . . ... . ..
/t) pa1'a o carvão de pedra nacional, por kilo~
.0,r'ii'fl,

1,5
1,5
1,'5

Real
1,0

1 ,O

:zrnn1ma ..........................••.•. ,, • . . . . . . .

0,5
Para oq gcneros a granel, a taxa será a marcada para
os ''olumes até 500 ll:ilogrammas.
F
AP.'\L\7.ENAGEM

1\ at•m:-tzrnag;:'m eorrcspontle ú guarda de mercadorias nos
PaL,•ns t> drpPn•'"·r';~: rlo cáes, flencln cobrada a

~l'l'l~':rr·n;'.•

rl1 t•n!rada até o dia da sahida por mez ou
YLl]1cit!,Js. coHtanclo-.ôc como mez inteiro qual·quer fra, ,.:;,. dr rm:z. r' calcul~cla•; a~ !:>..·:n> sobre o valor official de-

J'l'l'l

ir do dia

1•1r~r"~

:':i ia

trrminnrlo pela alfanclega, o11, Ilara a:;; mnrrnílori:B nnrinnnr~.
>:1~hrr! o valor dn conlwcimr.nfn nu fnd.ura eonmH•r·r.inl:
a) a.o; mrreadnrin.s clf1 impol'f.a~_;iío c~:;fmn~·rim, ,.m gPral.
df'Ji!ISitada~

nos :1T'I11:1ZI'Il>: inf.Pl'llllS.

paf.f'IIS i(p dPJWIHii'IH'Í:l"

do d Ps, pag·a riín:
flrn 1nr.z .•...........• , ......................... · ·.
lloi'-1 rnf'zr...; I 1/~ ~;,, au IIII'Z ou fofnl dP • • . . . . . • • . •
'1'1'1'~ tnl•zp,.; ? ':'<• ::to 1111'/. 1111 lofal rlf' .............. .
(ltt:tfl'll IIWZP~ :l '.; :111 Jlll'1. 1111 fofa) de ........... .
1111'/.

....

'f,.

I·:

"'
•',,.

li

tJ~,
('

Cunl.inuando dnl1i 1·111 d••:tnit• •:í l':tz:io !11• ;; ~; p:u a 1':1d:1
q:u• ~" Sf'':!llil';
b· a~ Jlll'l'rn!lnl'ias dP impndat:iío p;ürangPil'fl l'llll~fnnfp,.:

tias alfanf!Pga~ ,. r·rt·ofltitla~ no~ arnlriZPIL' inf,.r·no~. pal.c•os 011 tli•Jlf'lHI••nt•ia~ rl1o l'>:í•·,;. p:11.:ariío o d.dll'" da,;
l:t\a-; ar,irn:t inrli1:arlas:
,., as uJrr·<·:tdoria~ ilf' inlpnri:H:iio p,;f.t·nn~l·ira da lahi•lln 11
d:t.; alfalHIPga~ ,. qttn fol'Ptn flp ..;par.hadn~ sohrr• a:::ua. Plilfrnhalll l(p f l'all~ifal' JlP)II 1'1ÍP~ P ~~~a~ t),•pt'Jidi'll!'Í:t<, il•i·:Íol

''a laiH•IIa K

""l':t

i~1'111:iío "'' taxn;:; d1• al'lnflZP!Iag,·rn ,. " prazo tlr· ~,.i~ dia;-; 11l"i"
para 'lia rr•lil'nda: 1':1!'0 ~"·ia ~~V'I'rlid11 I'S~I' prazo, ,.;t•J·-llll' .. ;í
t•JIIi"to roltmdo " d11hl'O das taxa!'< tJ,. ar·nt:t7.PII:t:1Pill :1 IJIIf· 1'.''':1··
1'Í:1111

.-;lljf'ifa~ . .'Í

ll:i11

J'IIS~I'IYI

di•,qi:ll'flad::c: :1

)HII'ilil

il\1

.<11)11 >'

a c~ 11:1 ;

11· :H llli'I'r:tdnl'ia~ n:ll'ionac~ 1],. rp1alq11er nfll111'1'7.:t. l'lll
ll':tll~ilo pPio l'·:ÍI'S P ;;ua;; dPtH'lldl'lll'i:t.-:, !f•.r:'t" i~l1111:iío d.1 la.xn
1!1· armnzr•nag'f'Jil Cttlll rliJ•eilo a Rl'i~ dia;; ul.1•is para "''1'1'111
t'PI.il'ada;;: cm;o srj:a rxcctlirlo rs~r· ]Waw. "~'''-llhrs-<.i Pllifill
t•ohrarlo, rnmo at·mazPnagem. o doiH'IJ da~ f axa.~ gPJ'al':-: ind il~flrlns na li·lfra ,\ fio Jll'eo;rniP capil11!n (llll'l'l':trlnJ'ia~ Psft·nn~~~iras;.

t') as HH\l'eadorias rrcolhir!as aos ar1nar.rns rxLrrnoc: (),)
r,;\rs a cargo rio arrcnrlalnrin, 1[111'1' a" rlr illl1H11'Lat::iio P~fl'an
~nira, df:'srm!Jal'cada" .i:í <'OIIt :Hill"lll' dPS( i no. com fll'l'rni~sfin
da alfamll•.ga, quer as nacinnnrs flp qnafqtll'l' na! UJ'!'!.~I. pa·;Jal':io dn armazr.nag-em laxas P·IJUivaiPnlr•s :ís ndnplnrla.~ nos
:IJ'Ill:tZI'llS rxt.Prno~ JHll'l.ir.ulnrPs, r•.n11-;f.:utl••s lias tnltf'll:ts app!'ílr
vada;-; pP.Ia I•'isralizac:ií.o tio l'oJ•ln ,. r••vislas annualnwni.P:
{) i'.lll IJllahftll'r ca.~n rlr ()f'1110l'U ()p ITIP!Tadorias 1111 I':ÍI'S
~~ >iuas (ll'pr.ndrmeiao;, IJOL' motivo di' qut'sliíl•s swwitada~ ppla
:tlr:mdega ou ·rrfcrerüc·s •:ts convcnil'neia~ do fisco, srriín n.dnltf.ada~. para a cobra-qca rias laxas de annazrnagrm, a'- nw~
lllas J'rgm.<~ rRlabelBci<das na;;; alfandegas pam os srw; Krrvit;oo; de oác~. proced!'nrlo-sf1 igualmrrltP com rr.lat;i"lfl an m01l"
dr~ cont.agem r)p prnzo ,. dl'mai~ 1·nsrH niío fll'r•vi~lncJ 1111 Jll'"·

<.;(•nf~, art.i~o.

G
'J'RANAP0fi1'R

RQf a I ax~1 rorresponrlf' a rp mJ.rJU>'t' ( ratHrm·f.,• dP mr1 "':1drll'ia, 11ãn l'{}nlJIL'r•.lwndidn na~ taxaR .rlf' eap:dazin~ :11'ÍI11:1 1·~.
fl"l\iJ'ir-adas " fi• i lo tH•lu~ linha~ fr•l'l'P:t~ dn JHtl'ln:
!·:111 vagõ1~~ d11 pt'OJll'if•rlad'l rln Jlot'lll. I'UI'I't'l!lln :1~ "fl''
l':.lt'ÍJ(',.: rfl' l':ll'ill:l I' fll'~I':II'g:l fllll' l~i!llla d:t: jl!\['(>.'·<

Rm

e nm volumrs rlc peso não snpcriorr!l a 500
kilos: por tonrlada ou fracção ••.•••...•...•..

2~001)

vagõef; rias estradas de frrTo em eorrespondencia
r. nas nH'smas rondici'\es ar i ma, por tonelada ou
fracção .................................•....
1$000
Para Ofl vnlumPs dr prso i•ndivisivf'l supel'iorrs n :;on
k i los, a taxa rlr• I. r·n nspn1·lr• srr:í ig·nal :í rlP. capatazias rm·r~;spnJHlflnt.c.
Nos IJ':tll~pot·!P~ l'nlt·n armazrns
rlPslt!R pat·a a;, rsta~:.iíPs das Pslt·adas
do tr·anspOi'IP r·PJ'l'Psponrif'I'~Í .(t mPia

Pxlcr·nns par·Ur.ulams ou
dr friTo, a taxa minima
Jof,nçãn dn nt;.;'fto l'I'S-

fll'l'f i\'().

H
'1'.\X:\S ERPECIAER

Serão cnhradas 1'01 vir!.udr dr acct.rrlo~ jlá exisl.l'nlcs e
1lurant.c a YÍ!tl'tl('.ia ilos mrsmos, l'm snhslilui!:ão nas taxas
eon~lanlr:< rlrts lrltras an!Pt'iorrs r rmno taxas nnirfL'I para
n.;; mrrrartneias ahaixo rnrncionadas. sendo t.odm; os sPrviços
t'XPrlllalln.~ rlir{•r,famrnlr " THlt' conlrt rlos rrsprl'liv•Js intl'ff'RspgHinfP>~ taxaR:
lt·igo import.adn pAIO« :\loinhoR lnglrz P Flnmi-

sado~. a~

'''

Jll'llSI'

n tlrsemhal'aç.nrlo p11las propt•ias im;talla-

f'SJl(•eiar~ rxi.~ll'nl p;; nos <•.árs, por· t ntwlmla
proiluef rH rln~ mesmos moir1hos rxport.aclos, qnrr

r:õl's

f,

pnt' mar, f(llf'l' prlas Iin h as frrreas do .pnrl n. ywln
transprwfn rios rlifos moiniiJOs ao c:'ti'S r prla en1rega a hordo, rot• tonelada .................. .
t') oleo comhustivrl das •Companhias Calol'ic. Am~lo

2~000

':\lrxiean Prtrnlcum r Stanrlard Oi!, earrcgado on
rlescarrPgallo pl'las Jll'Oll!'ias inst.allaç.ões NIPP.riaes existr>nfrs no c-.íl's on t.ransportnrlo pr~la.9
vias ferrra:c; do mesmo. por tonelada ........ .
d • Hlf'rrarlorias da lalwlla H da Alfandega, destinadas nos nrmazrns da F.mpreza de Armazens .F!I'igori fieos. eaJTPgarlas on rlrsearre.gadas pelas pro-

.1$100

pria~ inst.aHar.õrs PSfH'Ciae.~ exisLentrs no mies,
110r l.onrlada ...................... ·........... .
(' 1 quando
c.qf.es s11rviços forem exncntados, sendo
utilizada a parte do armazem n. H, occupada
pela referida Emprcza de Armazens Frigorificos,
do conformidade com o aceôrdo celebrado em
addif amfmto ao primeiro, Ron:í. cobrado, nlf'-m da
taxa dr 2$500, um accreRcimo de ..•.••...••...
f) rafé, apenas em transito pelos cáes para embarque:
·Por sar,co até 60 kilos ••••• -.............-•••••• "'' •••••

Por kilo excedente ..•......... ,., .••.••...•...•..•

1

I
~P.ItvJÇOR

E.X'I'li ... ORDINAT\IOR

Pr>lo scrvico rir. eargn e de;;carg-a do~ nM·ios, a qualquer
hora rla 110itP ou no~ domingof! o dias f11rin.rln~. sl'rão collt·lll.b~ dos mesnwq n~ rlespezns extrnordinarins efl'cclivnm.cut~

ACTOS DO PODER 'BXICUTIVQ

realizadas a maior e, desde que haja rcquisioão prévia dos
interef!::ados, o coffil}etente licenoa da alfandega e as condiçõn~ de serviço permitlam, n prestação destes serviços exlraor!linarios "erâ obrigatorin p:tra o arrendatario.

v
Os servioos e taxa!! mencionadas na clausula anterior são
rJrfini!lns e serão npplicndos do modo seguinte:
a·· n afracao:ío o nmarração dos navios ao ooes serão
fdla~ w•h n rlil·r,·t;fío e t•espons:::hildade rios respectivos t:om''I:I!Hlnntr;~;

IJ J a taxa de cnq~a ~~ dc;;rurga será cobrada prlo prso
lll'nfo dP todas as mrrcnctorias ou generos tln qualquer espet·i~~
lfl!" ~···in•n embarcados ou tlesembareados no c1áes;
1' 1 :1 eon<:rrYar,iio do porlo eorrl'SflOTl'lP. a todos os tJ·n!Jalhl•" ~' r!r•spr1.as de draga~em para n sua d()~ohsli'IlC!:ãO c consr•·\'rti~':io do porto mantidas scmpre as nllura" mintmas dP
,.,~·r:1 inilirndas na planta do porto, referida na clausula II;
ti: a taxa do capatazins pa1·a ns mercadorias su,icitaf: :Hl
•·x·•.11w dr~ cnnfcrrnr ia da ai fPn!lrgn rornprehenrln não si\ a
arnm1::v,:iio dos volumes nos armazens. patcos ou dcpositos,
rn'''o ~ nbcrlura dos mes'Tlo::l ~ rl'acondic;'f'n~.m<?nto rlr:.c; mer··nclm·ins e fechamento dos caixões ou enYoltorios e de toda
P. r1P1'1r>h braça.';'em, aló :>. enlre~a aos respectivos dorios nas
J•nl'l:>s externns. depois de feito o desnncho pela alfandega:
1?) armazens externos são o~ que, p,~rtt>ncentes ou admit•Hr·:>rln~ pPlo nrrrnr!Rf:>rio rm nnr rart.irmlnrcs. forem di,.,., ''!iil"nln :"«'l'Yidos ncJrq linhn<:; frT'rrr~ P~t,.Pnac; d'l rtír~.
\s !llCrr:utoria<; qnfl foprm pr'\Yifln 1 Pnte eonsignnd:u; a
f'''·'l"' ~n·m:>zr>ns ou áo: rs:nr:õrs rl!>.s p~f.rNlns de fnr,.o. rtesrle
que sni::nn de~caf!regadas aprnas rm trnm:ilo pelo cáes. serão
lr>·.':"~P~ a S1'11 rtrstino mc!iiante o narrnrnrmlo rla tnxa rle c~
n:" ···>:i·•!'. flllr comnT'r•henrlPJ'fí. Pnliio o tran?porl.c dec.dc o rc'""ir:o e:\es alé áquelles pontos de entra<1:1.:
n si, na hypotbese :>.cima, o consignalario não puder rerr·hr>r n totnlirtnde da carga qtte esll":ia sendo retir2da de
lll1rrlo. rrn qualo,ner àin. o rxeerlcntP P.erá recolhido 3 ((uallfll"J' dos armazens externos correndo por sna c'lnta a n~3JH·r·! iva armazenagem.
O eonsi.unatario l)odri'6. norém, ren.ni:lit.ar flUC r~"~ CW"dPnl e f't'Ía snh
rr."nnnsnhilinnde deno>~ifnrlo oo nr 1i\'rc em
nll"lln~ rlo~ rtPposifos do ráes, para lhe sc·r depois cntt·rr;uo
quanrlo r>ll~ o flO>lSa receber. pnganrlo então a taxa rle que
ITat.a a lrf.frn (1 •. ]l:~ra r,R~Jl. rntrc:·m Á conerrlirlo o nrar.o de ::lO
tlin'1, finrlo o qnrl fir.a o ronsirrr.:1':1rin f'n.iriffl ;\ l~xl' r'" ~>rma
Z' ·" :• (''"" t111 :nmn?:rn<; r': I rrnoi". ror,·r~nn!H IPn I c no:' g·pnPrn~:
o) na zona do porto c ftírn da :írea qne eahc ao :nrcnd~·!:p·io ~Pl';;n T'P<:PI",·'lrlo:;, rm lrf'al nnrnnrir!rlo. I.Prrnnos ~f'T'
Yi•L•:·: 11'!1' JinlJil'\ 1'P!'l'Pfl'i, 111111 O f:O\'PT'll!l flrl'f!Dfbl':Í. ]ll!J'~1
()t.,.qc;!(, tl•' '''ll'·,·fío df! JWtlrr. ~:.i:,,·; ;.;R !lP man~r~nr>z o nnt.rn.•:,
~::·1 :1. .t:"nnr>l P at•ni:J': rnon:'7.iticf!'l. Rf'Prln o lrnns·pm·tc rle·rh
1wrtlo nt,; p~·::": r!nrnc:itn·: r:- YÍ"P-·\'Pl~'''· Íl'i'h1ir1, 11'"1 h':'l'l ri:•

"u"
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ACTOS

DO PODER

EXECUTIVO

VI
u~ gcncros de~embarcados de navios arribados serão depositados e é:nardados llOS armazenslnternos do c•Cics uu nos
pafrllf\ n dnnPndcncias du mesmo, conforme a sua natureza,
mnd izmf n par~amrnlo da c; taxas de dc:,carga;;, capatazias c
f rarr.:pr•I'Lr•, ;o:j IInun:r, n com direito a um JIICZ dt• ::t1'111azeI!a·:r·nt graluila, 'i rorPtrr n•embarcadu-s.
I ::,gofaclo c.:;Lo Pl'azo. errmer;ariíu a pagar pr~la laxa rcspnrf.i\:r. em vigor, an,wzr•na;;l'lll. a qual será cakulada sobre u
\a!Pr rl;n nwrcadorio';, f111iladn dos documentos officiacs e, noJ
ra,111 de f:1!la tlrslr·:;. I':Jil'ul;idn por arbit1·amenlo, feito de ar~
r·ill·dn 1'11! n a,; ]'("':r a:; 11 ;.:u:trs. Si csf f's gPn cro~ for r m vrnr'lídos
no ]•aíz, fi,·ar~'' iJH'IIJ~o-' 11" pa:~<Jll1l'nfo das lnxas rPiativa:; ;í

f'Sll'an·~,~ii·~J.
·
[·:rr, qualq''''J' lr:>poUH-:;,·, pu:·r;ln, o~

iiiiJl!H'hlt.:fto

1-!::tr·r·nl IJS

au

gl'II:'J'o.·:

J··•:!:lllll'liiiJ

d;•

rir· ifll'' ll':lia rs[.a.
L~:.a

na,·i''" que desean·r,-

,·,Jan~llla

fiuu11 sujcilu:;
d" L'PII'_;enar;:ão do pol'lo.
"

VII
li!t'J"(';ldn:·i::•;

r·nt

fr:Jw.i!n rir porlo nacional para porto

passarem pelo c.ã,es, fiCOHSCr\':11;1.\o riO porf.o, dn
IV .
.\': mrrc:·duJ'ias q11r l'r.•l·cm drsernbar·cadas no c•ács, para
pu:-;f ,.. ·iut· rPrmha rque, ~·r)Jll sah i r das inslallações rio porto,
I'SI:t! :-;,> ,:n.ir•il:'" :í~ 1:1'.a,; rlo r:Úe'\ al)enas para uma das opcra(;i'í:·: dr• l'!iJ/J:ll'fJliC uu d·: ·en!lmrque.

JJ::Jr·i•IIJ~•I pnil:'r;in :,,.,. ),;Jid··r,lr-ts ::;em
,·:nH!: I, Jil'c:,,,. 1':1:·;1), ~iii,Í ;•j f;:'; (l Jaxa de
w.,.,-,.rlo GOJil :•, J,•i(r:' .\ r 1;: c'::::·:ula

\UI

Sef'fío elll han~ada.-; ou dcsembarcadas gratuitamente 1ws
,. :l:i!wli:cimnlfos at-remlado;o:
ll'i
011

fJlJn(''\f/llrl'

au:; J<;star!os:
IJ)

a~

r:;

<JS

:'lli 1 1111['S

""

rlinheiro pcrt~nccntcs á Uniiío

malas do Corre in;.
bagagens do~ pa9sa:~~eiros, quo não estiverem sujeita~ aos dn·eitos aduaneiros;
cl) as cargas pertencentes ás legações e consulados es1r:un;(~iro~;

(' 1 ns eargns prrl encentrs aos funccionariO's da União, em
'o111111issiío no c·strangrd!'o, desde fJUe lhes seja conerrlida a
ht'Jlf'fío rln direilo;;:
il os pclrcchos bl'llico,;, sómcnte, porém, quando Re Yerif'ir:n· o ca:'r• fll"l''t"is!n Pa snç;nnda parte da clausula XIY;

1J)

ns

immigtu.ntP~

e

a~ ~nas

bagagens, sendo gratuito o

1ranspnrf.e rf,·~t~1s u!tirn;1~ do bordo até as estaç:ões iniciae·;;
da-; e~trarlac; de ferro, pcl:Js vagões destas;
I!) :n :•tJH•slras rlll ncnhllm ou diminuto valor;
iJ c:; f!i'lll't'uo: " (I!J,ici'!oc: importados para uso dos navios
dr r.u:•rra tbs nar:Grs amigas c de suas tripulações quo che;;-t\l'()!ll Plll tran:,porli's dt:s respectivos Estados, ou em ..paquetes
ou 11a \'i os mrrcanf '''·;. H:rdin nfe requisição da competente le;_:~":iío, ou chcfo da csl:1r,:ão naYal;

XIV
IJ arr•·tnlaf;tri" ""'"l'r;i. farililar .por h•dus ••s IJ'lcios U'd
"''~'Yi•:•Js d;~. Uni;ill t•u d11,; Jo;~l;ttfo~. daudo-lhcs JH'efl~l'ctmia para.
~~~~~ dos appat·,.llws du r:ie::: .."lendo, pllt'Útll, ('!<se,; sN·vicos indt·mni;mdu,;. :'\o ea~u de tnovinwnto de trovas, poderão estas
ttl ilizar-~t) de lodos ~~~ eslabnlt•cimcntos do oács para embariltll~ ou dt•sctttiJarque, >'l'tll l'icareÍn sujcit.as ao pagamento de
ta.\a alguma.

X\'

:-:ii n üuvel'll" pcnJJittir livnl transiLo pelo porf.o, para
t•w• ~acloria~ rlr.sfinatla:; a uut.ro;; paizcs, OxPCclil'lÍ para tal fim
t'['f'ulame•tfo l'spceial. mantendo os inlercsscs do fiseo c do
;~rrendal.ario 110 rnw diz respeito au scrvi(:o de eal'ga, tlosearga
··~pafazia~ t' arnt:li':Pnag·em •

.\VI
J':ll'iirt p:HI•· do apparelil<tntenl.u do purln o,; armazélliB
pdo Unn~t·nn na pai'Le externa da faixa do cáo~
fJ'''-' ft>l'l'lll .iul;;ados tll'ces~arios. a juiw do Governo, aos sor' i•.:os ele explor:v:.iío. e {1\Je poderão ser alfauucgados ou não,
t't•cdwndo aqul'lleR u.~ :.;nnero~ da labella H, pcrmittidos pela
all'anlle.ga.

'')II"II'Uido:-~

XVII
O,.; :II'JttazciJ.~

i"'''""""

do (~~íc~ ou exLet·uo::: alfantlegado~.
lodo:-~ os fu.vorefl, vanat'llJazrns alfandegados

Pn!t·r•:l.)ttl'~ ao :II'J'eurlataJ·i". g••flarãu de
!:t.~.n:w; r• o1111~ t'ulli'••ridu.; JHJt' lei au!l

:· ••tt!repo:-<(os da União.
X.WII
Considem-~t·

·~·;'tr•s a át·ea eompt'l~hl'tl(lilla enL1·e
o n linhamentu cxt~·rno dos a l'mazem;
da .\ ven ida tio eúes. E~la l'aixa é t'l'Scrvada f'Xclusi\-amcnto
1•a !'a os st•rvit;os do eJ{te~, r. rlenLl·o de lia mmhuma entidade
,.,lranha potlet·ú fazrt' qualquer· serviço, salvo uos casos do
qul' !rala a clausula XXXVII ou outros estipulados nu preêt'nlo conlracto.

" paralltcnl" do

l'aixa do

l'itl'' t'

XIX
:I!Tl'Udafario ••hl'iga-::<•· a l'azeJ' oK s•.:t·YiCo" ljlte lhe inl'lHJt lotla a l'l'fl.'ttlru·ilfadc, urdem c prcstPza, atfcnd"""" ·;h j11sfa~ reelatnw~iíes das pat•l.••s, e11t lmlo o que fôr
t'"IIIWl'llt'llft• <í:; ob1·i~:u:ü•·>~ al'inta Tut•twiomuJas. sondo· J•espon~a\t:l p•·la ;.:uartl:t n il•'ia t'llll~t·rva(;fin das llll~l'tmLlut·ias q1w J'efl

,.,IJJtltl'llt,

rdll'l'.
J'il'aJ'<Í Pllt• "u.ieil.u a loda~< as leis
mt•Jlte 1~111 \'Íf!,'or ou que H·nltam a

;w

I!

regnlamf'nlns actual-

ser promulgados, relaLivos

l'l:eeui111ento. ;,uwrda. t'OJJSl't'Va,:ão c entrega das met·cado-

r i a~ uos purlo5.

11:' in,.,ft'lllili:Hlos de tlllttlqutr ar(P liht•t·al nn llll't'aniea.
hjt•t•fo8 rle m:o dos artistas que \'Íut't'lll rc~idil· tliJ paiz,
""' qiJ<IJilidn•k ,,,.,.,.,~aria para o •·x•~rl'ido de ~ua prol'i:-.~~w ou
i 11du "'''ia;
kJ o~ in:;h·tllllt'llln,; do· agrieui!Ul':J ,. os uiJ.ieel.n,.; de 11:-10
do~ e•Jlonus, comtaufo tfiW niio ·~xeedalll as quaHfidadcs indi.'P•'Il'-'U\'I.'ÍS para '''11 u:'u ,. de snas l'amilia~.

••

~~~

.I

11

1\
f • :n l'''lllialarin 11:-,, JHidPt·<i f'az•'l' nenillllll do~ .;t·t·\'i(;•Js
tptr. 1'111\cliftJunl olljtTio do• <11Temlamnnlo ll•H' !IT'C(:us ou taxas
diHI'rPnftl.'i !las nH'neiunadas na clau~ula IV on de ·Jufl·as que
r.• ,.,..,n ·~~fabrleeidns pel., {:overno. ~~~L• JH'!Ht tk m111ta, aklll
d:•. Íll•f•'IIIIIÍ!.:l(.'fill <I o:sfoo. ~~ (:t'J!l'UI'. do•. IIIPJJIJ~. I' dt: I'C'-'lif•.ti•:ão
" J•:lrl•: l•·zad;~. ,; ··nllr:•t· dt· Jllais.

,\-; l't'llda-; d•• 1'\f'liii':P:ii•• p1·in 1'111\l 1':11'111 :"'l'itll 1'1:1:>.'il'i•::Jd;t3
( . ~ I! I I I J :

f'of'l!ffolil:os. :t•ttlf•lla ...; tjllt' l'••,.;ull;u·•·IIJ I(,,,; ,;o•J'\Ít;•~' Jll't'··

, ' '"" na clausula Xlll;
(.'oiiVCJ!ciUiwrs, as constanle,.; da t:lausula .\XXVII;
Ordi?IUI'irrs. Inda 'i a~ dt•ma i~ i'" IH la" .
.\[

s•.· r·l'l'•·~·~ a t'lau,;ula S ~au
;;nl.H·r·:
I", rr·mla~ PL'O\t'llienlt•,; das taxas dt· t•ar:;a, descar;:;-n. t'·t•.f':ol.:•.,ia,;_ l.raH;;porfc. ,. :tl'llta!.cna;,:·t~lll t'lll ·qlJP irwitl"l" a:. "'''r' ;1''"'·i;1c: de calwla.t;-t>tll •: a:- ti•\ t'XJH-ll'lao,::l" para 11 c~1t·a11;,;•·ir";
:!.". n•ndas PI'OVI'nienlc,.; das laxas q1w ,;fi" l'llhr:•d;~..; tia:;
JIH'rt·adorias dt' illl!)"l'laeão ··~frangt·ira ''• lwrn as,iinr, ti•~ ltHI:~s
:ts dP111ais taxa~ ou ~··n it:os nií'1 t'lllllJ"'"'IH·nrlillns 1111 prinrPÍJ.'tJ
"rup•• aei1na.
.\~ rend:t~ unlinar·üt,; a qui'
l'la~,;il'ic:ula'i ('fll doi.~ :.!.!I'UP""· a

XII
() l:n\I'I'Jif• podt•r:i augn,enlaJ' uu di111inuir· :t' lax:t,.: ''"la),·lt•t·idas 1111 JH'o~enlt· •·on(rac!u, 111as as quota:-; a qu•· ler·;í
direito o at'l'f..'Hdal.al'io :-<er·ão Sl'lllJII'C cakJJladas ~obro~ '' ,·a)oq·
1la.~ laxas C(11rfral'fatla~ .. qualtJIIl'l' ljiW H~'.i:t a alfpr·a•:ií•' para
111;1i~ 011 para 1111'\10~ !fUI' \"Cttlta 11 C:ll\'l'l'llll a i'aZl'l' .
.\Jlll

.\l•;rn da,: l:txa,: a 'I'"' "''· n~fct'l'l!l a~ dau,.;ula~ :tlif,•rinn•.:'.
(l'i":Í. :t f:tCUfdado: (j,o 1':\l~l'll(Ul' ~1'1'\ ii'·O~ P~fl'a
lli'din;IJ'ÍII" 11ltll ,jpf.t'l'lll Íiiath 1,; TIL' l'llllf.r;ll.:fll. I'Uhl;:utdtt Jlfl!'
t•Jit•~ f:n;a,.; f':H.'Ui(:tfÍ\:1:-'. l't)lllll >'f'.i:tlll; I'IIIÍ:-<':tn til' ll't!t'l'flll/.',
l'••llll<Jllll, forueeillii'Hio d•· appat'c•lho,; oi•• ~na Jll'llfll'i<'d:•d••. 1111
"" p··~~oal seu, " tttt!ro.~, t'I'SI'I'Vantln-:,:t•. por····1u. '' I ;"""l'llll ''
tlit'l•ilo dl' fixar· " 111axiruo ria~ 1axao.; I.JII!~ ""'' ••llo•,; o :ll·r·l'ndala.rio !'Otlt•J·:í t•olll'tll' e <orndo as l't'rHI:ts III'OYI'IIit:nlt•s dr·.~sas
1:1\:t'. 11a sua fult~lidatll', pertcucenf,., ao aiTL'IHfalario.
11
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construccão, sendo as demais obras realiza-das no prazo de
qttatro annos, findos os quaes o saldo verificado será recolhido pelo arrendatario aos cofres publicas, de urna só vez.
No caso ele proro,gação ele prazo a que se refere a clausultt III, fica o arrcndatario obrigado á execução ele outras
obras nas mesmas condições da presente disposição e em impnrtancia na relação proporcional do prazo prorogado para
u prazo do conlraclo original. Da mesma fórma, no caso de
re:>eisfto anlrcipada, de accôrdo com a clausula XXX1IV, fica
o nt·rcndalaeio eum dircilo a receber do Governo, além da
iJHl(~mnização alli esLaiJclccida, a impnrtancia da parte do capital acima referido e cuja amortização devesse caber aos
annos quo foram anlecipnclos pela rescisão.

XXII
O Governo rcs<2rva-sc o direito de intervir na elaborat'íG doR regulamentos que o arrendatario organizar, J?ara a
r~x,•cução dos ::1PI'Yi(:o~. fazendo-o, porém, sómente no S(mtido
dr~ serem evifarlos pre.iuizos para o fisco o para as partes inf.''I'rssadas n:Hitwlles scrvicos, attendidos assim os direitos
que a clausula autcrior confere ao referido arrrmdatario.

xxrn
A eobranca elas lax2s pelos serviços prestados pelo arronr!alario {ls llterc~Jdorias sô será fei!.a depois quo ellas foren:
dr~spachadas pela ai fandeg·a o pagos a esta os direitos do enlr:lcla o outros impCJSios a seu cargo. Para os generos não
ITiiJuLados ou indL\p:•ndonl.cs de desembaraço pela alfandega,
a referida rol!rança ser-á feila por occasião da entre1~a das
lllfH'cadorias a seus <lonos.
Quanto á f axa ele conservação do porto, a sua arrecadar:ão serú feita por intermedio daquellà repartição.

xxrv
O arrenda! a rio r•nll·ará semanalmente para. os cofres pu!Jiicos com a renda arrecarlacla na semana anterior, mediante
F;nia expedida. pela. ropartir,ão a cujo cargo estiver a i'iscalizar;ão do serviço, depois de deduzida a quota que lho couber.
Até o dia 1O rio cada mrz o arrendatario apresentará um
kdancetc com a ncccssaria discriminação da ronda cobrada
no mcz an t crio r e cumpriro;i todas as instrucçõcs quo l'ho fot'f'm dadas 1mra melhor fiscalização e recolhimonto da referida rrnrla. Vcrifiendo esse balancete, far-sc-ha a eont.a definitiva das quo!ns a que livPr direilo o arrendatario, para o
fim rle ser.· indcmnizadn do quo de mais tivor recolhido scmrmalmrmtr ou cntrat· eont o quo tiver descontado a mais.

::xv
Durante a víg-Ntria rio confrad.o, salvo os casos p'rcYíslos nu nwsrno, nfio scr:'t pcrmittida sinão ao arrcndatario
a rxplor:v:.iío do dte.' desf.a r.apital e dos armazens, com as re: :i! ias dns ::rrnazcns ~~ cntrr·r)()slos alfandegados da União. EnT-ais de 1923 -

Vol. li

25

Í\CTOS DO. PODER EXECU'l'!VO

o serviço de carga c descarga dos navios, uma vez collJr·r:ado, fican-J. sujeito ú fiscalização da Alfandcga, quo pam
tal fitu !:iu'Ó ao arrendatario as prévias instruc~:õcs com reb::!o :í.·; garantias dtHf!JCila físea! izar.fio.

XX
() arrf:'ndafut·iu ficr~r:í ruiJurdinarlo :w inspector d:J, Alhw.kr;a em tudo o fJllfl ti isser- respeito :is conYrmim~ciaé; c gar:•nf.ias rl-1 :fisco, cumprindo !,orlas a:, iEstrueções ou ordens
'l"''· pr:lo P!csmo llHJ fut·c,n m:pcdidas com aquelle fim.
~'n' n:0!õHtu.'; íl'r;no;; Jie:w:\. subordinado •á. repartição do
:1 iPi;;lf·t·io da Yiacf>.<J e OJJras l'uhlicafi Pneane:~ada da fisr:aJi:-;wiio rl<n :~l"rvir~ns dn t:cbr<IIH.'a rln l.:ra·; o et1fi1TH'Íntonh> da:;
rd:I'Í:!:'>'ÍÍ:''

f'()Í•~IHHIC:) fio -~~Oilfl,'~te!o.

•

.

!-:r:••:•wnfo " atTow:at..at·ir>

nüo puder .iustil'ieur a Itecc:;:;itf:trlr• "'' all.nr·ar:í!f':·; """ rw:"anizar;iio al.'fu:>l do:;; .··crviços nn do
:-:llls:;i iinir:i'n ,;o lli.':;wal e:;:i:,(.,)lJie, eXCUJILu;:da a admiuisl,t'a()ão
slll"'l'ior·, dcvl'rú rollf'•JJ'V::tt' uma e ouLro, cH\1\'o casos isolado.>
,,.

l'<.lfl\

r•ll!i•ncia

di:wipliu:~r 0\l re~ulnrncul;-~r.

x:o
t) :H'J·rmdatario terü liberdade dn nr~;ão na parte admini:,fr-:divõJ, c f:conomica do.; r·-::":~~88 que contmcta, mas não
r•ntfn:'i fner, sem prévia autorização do Govei·no, modifica\:•ír·;; nr·.~ obras o appnrel'IJnmentos quo lhe forem entregue~;.
Fica, porém, o arrendatario desde logo obrigado a excr n [;n· por sua conta as re:;uintes obras, independente da con''''1'\'ar;Gr• geral 11ue lho I'Ompeto t' de n0côrdo com os orçajilt:rtlu:-: exü;lenie:-; mt Inspectoria de Porto:::, Hios o Canae:;:

l:lltl:ilruccuo do armnzcm de b:-!gagem P pa:::sarliço superior no c-:íe:l. , ......... , .. .
]!odifienção do fYJlO clas linhac; ferreas inl.urnas n exl.ernas dn c:ín.s, ............ .
1.\lafPrial l'OdUilf.fJ
p;1ra :l Viaçrio fel'l'ea tio
cáe;; ................ , ..... , ... , .... .
l:t•paração de armazens não incluídos na conservação dos mesmos ......... , .. , .... .

:! . 1•87 ;000$000
!JGS :OOOHHJO

640:000$000
447:000$000
4.242:000$000

Ec;.~a:o r:hras scrrro t:xceu ta das por conta o dirccção do ar-r-r·tl(!alario, dentro dw; linlitc:; da;;; vnrha:; oroadas, mcdianl.c
projnctos approvados pelo Governo c sob fiscalização da ropal'Liçilo fiscal do l\linistorio da Viação e Obras Publicas,
l'endo as dospezaq reconhecidas pelos custos verificados rln
pr<>soal cmpregnilo C\ material adqlJirido, ner·-rr~cnndo-so a
,.,.~r·~; cnslos 1!3 o/o p~ra dé\tlf)CZ::!S gcrar•.s, b:·neíieio rle comfrue' · "tt P adrninistrnrão.
-\:; nhr:ts ussirn construídas ficarão desde lo-go incorporada:~ ~o patrimonio rio L~áes, sem qualquer indemnização ao arJ'(' nrla I ar i o, de\ cndo o armazflm de bagagem ser executado no
Jl!':tw dn um anno após o inicio do contracto (]O arJ·endaJtlf'llfo r: entrega pelo Govcmo dos plauo3 definitivos dnqudla
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XXX

Pela inohset> ancia de qualquer das clausúllls d5 iflfn~
imcfo, para a qual não esteja estabelecida penalidade especial, ficará u arrentlat.ariu sujeito á multa até o maximo de
:!O :000$ ,. no dobro, pelas rcincidencias, multas essas 1mposta,; pclu t:herc 1la repartição fiscal, com recurso final para
o Jllini~lm da Vüu;ão c Ubt·as Publicas.
'~i P~l H<; multa~ não fon•m .pagas pc!u arrcndatario tlcrttr·!J
do prazo dtl I;; dias, a pó~ decisão final, no caso de recurso
't·onlunuo-,;c la! pt•at:o da dala rla intimação da mesmo. dcrisãu), S('l';i o !<CU q\lor descontado da caução de que trata a
elamula XLII.
XXX\t
~i

o

al'l't~nolai:Jeio

11fío residir nü DisLridtJ tFeâei·at, tct"t't

lw:>le 11111 I'I'IHT:;eulanlf! acceito velo Governo, com plenos a
i li imi fados 1HJdercs, para tratar e t•esolvCI' defini tivamento,
wranl.e t• ndmiuistral.inJ e judiciario brasileiros, quaesquot•

qnc.''liies qun eolll ellc se suscitem, podoudo o dito rcpresentaqlf) ~t'!' dCIIHllHiadu fl ]'('Cl'lwr citação judicial c ouLras em
q'lfl Jlfll' tlirPilu se t•xija citar,fio pessoal.
o at'l'flJHial a rio ou seu represenl.ante não poderá ausen1;.11'-Sf!, 111!'~1110 lt'lllJHll'at·iamculc. da Capital Federal, som
dr~ixat· f~lll scn lo;.:al' um substituto com plenos t>odercs e
tambem acceilo prlo Uun•rno.

XXXII
;~,s

.\s

iltll'sli)p~

~t'l'l

l'llil'c n 1loYerno o o al'l'CtHlatal'io relativas

if.:os ,·,nlnll'lados e as qnn disSl'l'OIH respeito á in-

ft•.!lii't!Jl(' ia de qualqnee dausula k{o contract(}, sc'rão ·SUbl'tpal'IJção fiscal, no prazo de oito
dia,, :í auloridntlc ~UJH'I'ÍOI', fltl!l as rcsolvcná. com promplidão.
~q o arrcndatario não se conformar com a resolur,ão
dada. sr•t.nJir-sr~-lw t'lll ull i ma instancia o arbitram,ento, OR(•olllnndo l'ada pa 1·1 f' 11111 a rltit I'O, rlcn t.ro do prazo de :f O dias;
."i 11:\n l'lii'}!':JI'I'm dlt·~ a aerflrdo, a qtw~tão scl"J, resolviua
Jlfll' 11111 arldf:·o l'~eollJido dcntl'O rio 10 dia'l. de eon1mum
:mo.úrdo: na rali a ""~'r fi('{'Ôt'do. c a ela mna das partes ~on

Jndlida;; pdo ellf'l'fl da

l.l·:wtanf,·~. ,J,.n[l'll df~ f'ÍIH'O
rlias, apl'f'srntar·á rlois outros
nrltilros f' ·dt•nll'l' os qlla[ro a sorte df•sig·JJar:l 11 dcscllliHiladol',
qu11 rf'si.>IYf'l';í. a t(lll'~lfít~ no prazo tln lO dias.
1Fiea t•lil.•'rHlido qne w; •tuPstõcs Jli'I'Yi.slas ou rcsolvillas
t'lll l'l:nlslllas do rnnf,·ae1o. I'Olllo n1uHas, l'l'scisão o outras,
11iin sfi>~ ct•lllf't't•ll•'llllidas n:t dn1J't'lllimu,;ão tlrst.a elnusula,
i'i'''\·akc''lllln 1'1111111 dl'l'inili1a a dt~ri.~ão do Govorno.

xxxm
(lwt,•.~qur·l' ouf.ras qllf'slóf's qu" J101'Vnnl.ur·a ,c;(i iwssam
·s11srila1' na t'Xf't'JJ(?ão do eonl.raclo, <ttlcr· Rejam administraI i1 as, qiJf.'l' st•jnm judit·ia"'• :;<•riTo srJmprc {]ccitlidas polos trl)iunacs lll'asileil'Os. f' '' Jüro para todas as questões judicia-

ria8 cn(rn o Gove1'no c t) al'remlatario, sejam estes autores ou
n:os, :-crá o i'Ul'O federal..

lrr·l:mln, l'III\Jllalllo niio folt· iH:;lall::~do o dl'[IO"itrl ''· lJlll' ,:.:
a rlau,;nla XXIX, ~c·r:í adtllilliLio " funedonauwulu de
lt·apirll•··' parl.ieulan·~ l'Ulll alfandegamculu exclu::;i,·o pura O::i
;\t'ltiTU~ tk que !rala a tlila dausula.
rdl'l.'t'

XXVI

•:"t'l'l'l'~'' 1':-.:r·Jn,.;i,:IO·rll'lll"

eon(a. tln :ll'I'Nidal:uín lndas

p11r

dr''iJII't.as t'f'iatiq,.; :·, :Jdtllini~II'a<;ão c: ntslrio 1los "''l.·vit;os
''" r·:ír•.c. ns dr• t'lliH'I'\·;tr.::ln I' rr•pm·ac:flo 11\: loda ...; as ol.Jl"a:';
:1

l•lie flll'l'lll t'lltt'l'i"IIC~. ínl'lusi\·1~ a tl!'a~·:J~r,·nr "" 111at·, p:1ra lil<llllilf'lll.:~~j da8 alturas de :1c;Ua indiI':"Ja..; 11~• f!lanla do i'lll'ln a rpw ·"''' rden· a 1·lau::;nla 111. (1..illn-

1· apJ':tl'l'lltalllr'tlf•Js ')ltr•

,,in:t•·i•" ""'

a Yi,;ilanl'ia.

"

1'(111f!'ad:Hf1H

t'lltl·lllltll

:ot'lltaZcus, f'rlifíl:ii'S, faixa do lrnrlo,
t!r• :l.L'113. ·pant I''(PI'lll.cflo dm; 'il'l'\'i<.:P'i

lllr:dqltr•J' 111111':1 rlr•..;JH'i.a <•l·dinaria, l':dt':Hn·dinaria on 1'\Tlllii:ll ""'' _,. t•dira :10~ srT\ i1:ns art·,·nd:ldo~ e ao I'Olltr:H'fll,
i 'Ir lll:,i\r: :1 qu••la p;t:~a :to I :mt'l'lliJ para a~ tiL'~l"'laS lk Ji."-

1·

c ;1! i ~';H' ;-tq.

ltlll':lttlo: "

pt·aw dn l'lliJf!'<lelo.

11

art'l'lldafari,;

>'c'l':i. obri-

!::lllt> a l':tzt•r :i ~ua t'lt~la n eUIISl'l'\ at:iin t' r<'panu:iio tlt.~ qt11:
l':li'~'C'''I'Ilt a~ ol.tra~. mael1ini~mos '! <il'lllrtis bens ;f[lll~ llw
l"r·•·1H r•llfl't':,!'llt'~. tn:tnll'mlo fullo 1'111 .Jll't11'r·ifo p..;[;11lo til' euJJ,,.,.Y:tl;:lo t' f'lllll'eiOll:lflli'TI{II, tit'\'1'111111 ~ult.;JifUil' ]>01' IIU\'C>,
f:ll"l"''" :i ~11:t ensla. o qnP :-:r: inul.ilizar.
I 1:1 IIII'SllW. fôrma a tll'c;oh~lt'llf'.rúo ,. a rlru;.:a.~em tl\11~
lll'l'''"s:n·ias, pal'a :1. llt:IIIUI•·u\:iio rll'· pt·o[!llitlitl:idt' ..; dr•
:>"r::r na li:wia tio por!P. Jlt:liTtllla 11:1. l't'SIH't'l.i'a planla.
~~i, ÍiJI illl:ttlll :l f:W'I' quafqlll'l' oJrl':t rir: l'llll~l'l'\<lt_:iill 011 rln
r•·J•:Jr:u.:~o. rlt·ix:tt' "atTr'Hiiafario dt~ t'lllli[II'ÍI' a onli'111 llll iprazo
""'' llit: IÍ\'1'1' .~ido marr:adll, por\r'r:í. I) UnYPI'Illl lll<llldar razl'l' o
lrahallio
nuln•m. JHH' n111la tio al't'I'IHiaLal'io, I' si t•slo se

f,,,.,,

I'"''

l't'I'IIS:l!'

:lll

pagf\llll'llill da,.: l'l'~fiPI'fÍY:.l>l tii'S[I1'7.H!i. 11
ÍII'!Hil'i:lll('ia da c:HH~iirJ a q1w

l>~:tnrlar:i tJ,·~··rmlat· a
:1 1·1·111-:lll:t XJ;IL

(;I)VI'l'JIU

,;e rl'l'cro

XXiTJl[
t) :JI'I'I'I1rialnrio l'ir·:11'r;i. ol>t'i;::arlo :1 r'lliJrl'l'gaJ· lrlrh•" Í1S r·~-·
f'llt·r·rH para ad.i\:1.1.' qnanl.u po~~in~l o t':Jr·r·n;::·atlll'll[o nu rll'~··
~·;Jt·r·,•:::tllll'llf•J tlll rlr•..;e:IJ'!-!:t ti!ls n:t\ io,.; 1•11 t'll11ran·a•.:iir~~ alra1':•da-. '"' r··:ir~.:, d•· Jtlotlo a. l'l'dllzit· ao JIIÍIIÍIIH., {I i.PIItfJIJ de~
:tlr;li':JI':,II•. l'it•anrlo o ll<tYin. Jl"l' ~c·n lad11. 1'11111 i:;11al oiJrig-at.:iíll,
"'' f"·:J:> li•· 111111la a .~t:l' t::'l:tlll'l•.Tida [Wirt U""''l'l\11.

XXIX
li
1'•",,.:..

I ;.,\.1'1'1111

a 'fllr;

lritll<'lli" t: ;::ll:tl'l.la dr•.

a

t•.:fnJwi<'I'ÍIIII'IIfll.~

I' ÍiJ·dalia11111 clr'posilo p:ll':t 11 J't'l'!'inf'lalllllt:tv,·h. r·xpl,~iyo.: P ,.,l'l'<r~ivP::,

ill!'fii'J>Ili':H':Í

~t.~ ref'r•l'l'.

:tf>S

rlall~IJI:t

IJ

111'.:·• ·rpw '''1d1a rp.;of\·idn .;pl•n: a I':WIIlita tlrJ l~tcaf c• r•.•tl'i[t'll,.,."'' "'' Jlll'.'JIIO dt'!'''~ilo.
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XXX
Pela in:obser\'ancia de qualquer das clausúlli dtl i!'tJri•
trac({), para a qual não esteja estabelecida peoalkllde es-

pecial, ficará o arreudatario sujeito a multa até o muimo de
~o :000$ c no dobro, pelas rcineideneias, multas ..s jmpostas pelo ohcre da repartição fiscal, eom recurso final P4fl&
,, miuislro da Viação c Obras Publicas.

!Si eslas multas não forem .pagas vetu arrendalario dO!ltro

tio prazo de 15 dias, após decisão fiual, no caso de recur&O
(I'Olltando-sc tal [H'UZO da data da intimação da mesnía;éféili;

ri são), Sl'I'<Í o seu valor descontado da eaução de que trata a
clausula XLH.
·

XXXI
·!:li o at·t'cll•laturio não residir no Districlo tFédetar,

te~

1wstc um l'cprc:sculante acceito pelo Governo, com plenos e
illimitatlos JJodcrcs, para tratar e resolver definitivamenw,

Jlerante o

admini~t.rath·o

e judiciario brasileiros, quaesquer

lfUC!-ilücs quo com ellc se suscitem, podondo o dito represenl.:u,to sct· demandado '' receber citação judicial o outras em
•Iuc pm· dirnito se exija citação pessoal.
O arnmdalario ou seu representante não poderá ausen-

lal'-sc, mesmo lemporariameuto, da Capital Federal, eem
dt!ixar em seu Jog-ai· um substituto com J)lenos poderea e
lambem acceilo Pf'lo Governo.

XXXII
.\s lflH'SL•ies entr·e o l~overno o o aJ·rcndatario relativas
:111s :-;et·vi!:o~ ~~.onl.l':u~tadm; c as que disserem ·respeito á in-

ldligenl'ia tlc ((UUIIJIH'r dausula ~to eo.nf.raeto, ire'riO aubtllnttidas pelo chde da J•epartição fiscal, no prazo de oito
dias, á aulorid.adc sup1•r•im·, que as resolverá com promptidio.

Si o arrendatario não se conformar com a

resolu~ão

dada. Sf'S'Uir-se-ha Plll ulfima instaneia o arbitram,.ento, esf'olhcndo cada pal'le um nrhitro, dentro do :prazo de riO dias;
si nfío !'ltrb"lll'l'm t•IIPs a accôrdo, a questão sem resolvida
pot• mu al'IJih·o Pscolhido dentro do fO dias, de commum
:wcúrdo; na fali .a desf c accôrdo, cada uma das pa.rtes conl.r·adantr•s, llentl'o de einco dias, a{lresental'".í dois out.ros
:u·bitros c·tkntr·,. os l(tra!.m a sorte destgnal':\ o dcscmpatador,
IJlW rPsolwr;í a t(ill'slfio no ]H·azo do 10 dias.
.
'Victl 'mtPwlido que as tJUestõcs J)rcvisfas ou resolvidas
f•.m clmr~ulus do eonl.r·ar.fn, como muU.as, rescisão e outras,
11fio sli•t n•mpt•elll~nuidas ml tfetCI·minacão desta cla~!'Uia,
prenllect•tulo eomo tlefiniliva a decisão do Governo.

xxxm
Qu:wsftHcr• nnfr·as 'flll'slút~s fJIIO pm•vcntura: se pof;sam
imscitat• na r•xncHeãn 1)1) contraclo, quer f!ejam administralhas, qm•t• srjam judieiacs, serão semp1-e decididas pelos trflmnaes brasileiros. e () mro para todas as questões judieiarias entre o Governo e o arrcndat.ario, sejam estes autores ou
réos, será o fôro federal •.
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XXX,IV
O contraclo de arrendamento poderá ser rescindido, ~;em
lll'rda da caução do arrendatario, nos seguintes casos:
I", por ac,·llrdo a1nigaYPI <'nlm us duas vartes contra{' i :wl I''' :
''", por nnxle do GoYern11. rlrpoi:, de I fie janeiro rir 1!1.':'7,

nwrlian!r aYiso prévin dr, :-r•is IlH'Zt'S e o pngnment.o de unm
indPmni7.(l()ÚO de J O% rio lofal dag quotas auferidas p1·lu
an·pnrfalano no~ 12 lllf'.7r·.~ an!t•J'iorP" :í rlnta tb reseisi\o n
applicnrla an uunwn• do :11uws rpw faltar para !tTnlin<•··:t•l
d11

1'11111 J·acfn;
:: .. , po1·

p~r!r

do arrendatal'io, [:!1l1hCnt dPpnis dn 1 de

.ianr·irn do 1!):!1. c en111 pra7.o prévio de seis mrws, nos
<'a~"' <'Ontpro\·ados n ·l'I'I'Onhrcidos pelo Gn\'CI'llO 11!1 sensivl'l
:t!!VJ·:• ·, :l"iill jll'l'llt:\IH'I1f() iln:-; ('lllllfi('OOS d1•\ C\l::f•·io do;; ~1'1'

\ j,.,

:1

r:•l'.l':ll

dn rti'l'I'IHla[nrin.

XXXV
n r,mfT'rtdo sr.rá rescindido Llc pleno dirioilo pm' ele-·
trdn do f{ovr:rno. sem dopendencia fie int.m·pellat~fío ou ar.eiin
.intli,·i:tl. r rom perda da eau~.:ão rlc quo trah a l'lamula XLII,
1'"-- '-r":IIinfes ca::os:
J•· . ."i. rlepnis do nmllado. o a!'l'rJlllat:u·io rcinr·itiir rm
qll:dqtH'!' lalla que di,rr:-t rc~pei!n :> enlllr:ll,:mllo 011 pn~juizu
!'i 1 ~!' li :
:•", si rr,ineidit' na falta 1lr que trata a f'lall~llla IX;
:\". rlrrwifl que lhe foi'Pm applir~r~das mah; rl1~ rluas nll!lla':
'"'l:t i1d'r:w<:fí1J da mc~ma el:nic<l!la conlral'lu:1l.

(I (

I

l•::r:l n~ 1lc!õprzn::: f](l fisl'nlizaçi'ín, o :JrTenrlat.ario c·nfrat•:'t
pa··a " T·hesonro Na r íon ai, JlOr semc;;tre'l adcanlado~. dcn!.J'o
do lll'inwiro mez rle cada semestre, com n quantia de réi::;
:~11 : 11<111~. em Jlapcl moeda nacional.

XXXVII
o rlirrilo tlf'. na vigencia do
para o embarqlli~ ou drsPmharqtw
dr~ lltrrearlorias 11r1 cá('S, sendo o rc.,perth·n :'l:t·vico •:xcctlfado
por Ninfa n rargo d~ oulrcrn qu<' não o ai'ITllllal.ario, mndiante
insl:dla•:iíP.R rspeeiaes, dr~rln qur~ dahi nfio nrlvmtlm emhnraçn
J>a<·:t ~~~ f't'l'virns do dito ancmlnfario. 'l'aPs cnnrr•ssiíes snrã11

O Governo rcsrrYn-se

I'<>Jd raeln, f::tzrr r.rmrrss<Íf'S

I'" I li !li''~ a I i lu lo nnero:co n ns Hf'rvir:os fJiljcoilos {t fiscaliztll:ãn
<In :1rrnnd;llario, qno por Piles prri~PhPní, ll:Jf!:1S pelo Govl'l'Tlll,
:r" qtrnf.w; fixa~ ahnixo <'f'PI'cific•:l(la" '' app!i('fld:1~ ·:'1::1 mr.I'r·:,!nJ·ins r·;tJhan·arlns
f'

ntt

i]P~I·;nl•:•rcada::

JW'c':•·:

JH'I·i:ll''::

11) rmra n cnn·iín de JIPill'a lJ::t<'inJJ:ll n11
r·slr:nJ.:!·riJ'O c para ns lllÍJII'ri•~~ rJ,~ ''"l"'l'h1•·'í•l,

fliJI'

tonelndn ................. _.. , , ..

iJr;f:l[l;wíi<":l
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b) para os generos nacionae.s de cabotagem ou de exportação para o estrangei.ro e
para Oi! gencros estrangeiros da tabella H, do
despacho sobre agua, por tonelada. . . • . . . . •
c) para os gene r os estrangeiros, exceptuados apenas os da tabella acima, por
tonrlada . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . ..... . . . .
d) pam n aluguel de armazem do oáes
nas proporr,õrs e condições dos alugueis em
vigor para as C-ompanhias Nacionaes de INa-

•

$600
li$200!

11() :000$000
Pl'Odnclo das taxas. arrecadadas em virtude do estahrlecido 1m prPsent.c clausula ou em accôrd,os especiaes que
~eJam fpitos na vi):!'encia do presente contracto, não será escripturado na renda orrlinaria e constituirá renda convencional,
tlr1 are,h·!lo ('.ntll a Plansnla X.
·

vermção ...................•... , . . . . • . . . •
O

XXXVIJ!r
O arrendaf.aJ'in não podei"'.t trangferir o presente con-

fr:leto snm

pp,~yia

rtufori:mção do ministro da Viar;ão e Obras

l'iilJ] Íf'fl~.

XX~lX

O ancndai::lrio ficará obrigado a proporcionar .a,og
ac luacs con Lrac la11f.es as facilidades que forem nooessarias
para quo estes possam liquidar, tanto as responsabilidades
•1 ohrignçõrs tomo os ctircitos resultantes do seu contracto.

XL
O arrcndatario ficará com direito á a.rrecadacão das
l.nxas corrcspun!lentcs átR mercadorias que sejam por elle
descarregadas ou rccrllirh.J.s para embarque, a partir da data
rlo inicio dn conlrado, ficando as demais mercadorias exisli'ntcs no c·árs a cargo dos actuaes contractantes, pelas taxas
llo actual r•on1.radn ntP suas retiradas' ou trano;ferencias para
n :.nTenrlatario, pela fórma que fôr estabelecida de commum
:Jccôrdo.

XLI
O nrrenclat.ario receberá no primeiro dia de servieo a

~e~uir

ao do registro do contract.o pelo Tribunal de Contas,
todos os trrr·hos do cáes e todos os armazens, pateos e deprmdencias !inclusive os seus apparelhamentos) que estiverem
.i:í desrmharaçados pelos actuaes contractantes e SUôcessivamento todo o rrsfnnlo a IJUO se refere a clausula II.
XIJII

Para garanf ia rlo rxado cumprimento do contracto o das
res·rnnsrthil i·dadrs •fllH' rahf•m ao arrendalario, depositará este
!to Th,.~uurn Nacional, antes da assi!Ulatura do mesmo con!raclo, uma e:wr:ii.o ele 2.000:000$. Esta caução, que poderá

•

1\CTOS DO PODEJ1 E:'\F.ClJ'T'T\TI
f'I'J'

l'••il:l rm Lilulo.;; da DiYirla Publica :'o/acionai, intrrnn ou rx-

IPI'lla, 1111 r•n1 nuH•da t'·OI't'r•nlf', f' llf'~Sf' tolf.i1111' ea.-:o S~'IH •UÍI'rilo a
.im·os. rPSJJOIHlPt'{t ]wlo pnganwnl o das quo Ias de fiscal i-

;mçãn, ·d:.L> multas e dn quaesquPr •d!'spnzas que o Gove!'no
fat.~a ]lo r ennl.a do aJTPtHlal ar in. f'lll Yi riu de rio conll'at•.to, dedll:zindo-:m do•llas as rt•stwr•l.iYas intpoJ"i.nncias, raso o atTPll•l:tl:Jrin 11:io a~ pag,,,. ar,; l·::í dias ap•\:-~ a data em f]lll~ St\
tnt·uar••m dt•Yidns. l 'ma \'I'Z dl'srnle:ula a caueão por lnP.'i
dt•..:conto,;, ~"l'Ú 11 at'l'l'llda I ar i o nlll'ii-:aclo a J'I'Í llii'P,I'::tl-:t dPnlrrJ
llr• "~1.1al prazo. t'Oitlado da da la da. i !li ima•·itn, soh pPna ti•~
l'l·~ebiío do l'fl!lf.raef.o, rln pl~no tli!'f'il.o. por di'C.I'f'ln do floH'I'llll, inill'fll'lldr•nt~~ dP illft'I'P"IIa1:ão 1111 acr)in ,itldit•inl, fiPT'dt•lll!.t o :tl'l'l'll'lalarin :1 r·ntwão a IJIII' Si' rl'f'pn• r·~ta l'!an~ula.

\J.llf
11 :lll't•fld:tlario l'l'l'l'her:í roma
r]p 'l>t'Z:l~; !ll<'l!rillll:td!H llfl r·i:HI~lll:J
a '"gninlt·~ f111l'<'Pilf:t~l'll~:

indrmniznr:fín
\\Yn P p:tl':l

j)lll' !orla~ n,.;
H SPll )lltl'O

nttart•IJ!a I' lllli '' oil1t rlr>t'irnns ]Hll' ,·r•nlo (\!,H'/;,·, ;.whrr~
l<'ttda lll.linal'ia Jli'O\'I'llÍPllll' 'd:h taxa~ rl:H llll'f'l':tllot'ilt,; rlt!
Íl•II"'I·!:J•::t" r·-lt·an::;Pira n onil'as. enn~Uiuli\·a~ dn c;Pgllllll''
~·tlll'" a 1]111' sr• rr·ft'l'l' a dn11slll:1 XI, I' o dohro. islu r'•:
Uit,.nla I' lr1•s P ;.: .. i~ d••t·imt~.~ fJIIJ' er·tdo (K::.n '/(· • snbrn a
l'<'lllll lll'ol l'llÍt~nll' dac; la:o.:a<: das Jllt'l'l'atlot·ia:'l t!P t•nhnlngPm tl
da··, d,, P>.Jlu!·l:u;:ílt J!:tl':t o l',;lrangPit·ll rnnsl.itul iY:H dn .l'l'irtiPit·n

a

''1'111'"

!I

1(111' '-t'

J'i'l'l~l'í'

a

lill'~lll:l l'i:lllslli:t

.\r.

:XLIV
O

pre~rn IP

drcwnlo fíeat•ú sem rffr.i Io, prt'dPmlo o aJTPndn-

f.:uin a caução dn ~200:000$ (<lnzenlos confns rln rt;is), feita po
'l'hl'souro Narinnal. Jlfli'a gamnl ia ·da assignafura dn ront.rarfn.
;·p. dt•Itlro rfp to din~. trlltl.atlns da data dP ~11a pnhlit•ar~fin no
J Jit1riu tlt(it·ial, 11iin r,·ll' o tnP~Illo a~signadn.

XLV
O rnnlmrfo que r,·, •• celebrado 1'111 virfudr1 r!n presenl.P
clcrrrtn sú rntrará em vjgor depois de rPgi~Lrado pelo TriJnmal rln Contas. não -~1' I'e~ponsabilizanfln o Governo pnr
iiHlt~mnil:ll':í" nlg·nma ..~i tHJllPlli• lrihmwl nr'tt-;ar-lhe Q reI! l·:t 1'11.

XLVJ
O

dt~m Í1' il in lP!!al rln nnr>JH!nt Ario .'f'l':í ne~l.a

ltin do .Tanf'\it·n. !l dt• main dn 1!'1'?:1, ·-Sailll'aio \'idal.

n. ·'.

JCapit al.

J.'tan•·i~ro

Sti.-
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---DE

ll

DE :\L\10 DE

:1!),'23

A111Wova ollrt1'oç6es no ]J!mw ele tmi(on'nes do Exercito
O Presidente da llepnhlica dos Estados Unidos do Brasil,
qtlf' lhe confere o art. 48, n. -1 <la 9.onsl itui1,~ão, l'I.'So!vr app1·ovar as alterações no plano de umformr!,; do Exe1·eilo, qtll' com este baixam, assignadas pelo grmer:ll de divisii.o Fernando SPtPmbrino de Carvalho, ministro de
K;ladn da nuerra•.
llio de .Janeiro, lt de maio ele 192.3, 102• da Independeneia e :Jr,• da Ilcpu!llica.

11s:mrlo -da autorizaeão

ARTHUR DA SILVA BERN,-\'RDES.

Fel'lwndo Setembr_ino de

Cm~v(.lllto,

AILcraç!io no plano de uniformes do Exercito, a que so refere
o decreto n. 16.035 desta data
n) Os grnrraPs elo SPJ·vieo de Sandc c de Inlendcneia pass:nfto a w::ar· nas piai ina:4 dos ·I/' c fJ• unil'ornws e IJUS passalli•ira~ du ti" unil'omH' (JS flislinctivo:;,· dos seus respectivos
~ervi~os, de melai h!'aneo, encimando as eslrellas indicativas
du JH•sto; no :J" unifot·me serão tambem de melai branco; no
1" e no de to!Prancia se1·ão bordados a ouro. porüm nas manga~. cineo eculimelros acima das estr-e!las ou bordados dos
Jlllllhos.
.
b) Fica crendo o unifurme de gala para a tropa da Capital
J<'edcml, Pcll'<lpolis c Nicllwwy, devendo ser usaclo pelos offir• ines e twaças em !odas as formaturas pa1·~ ns quaes eram
lli:U'rarlos o 1" ou .'! 0 nniformrc;.,
, ESJWrífir'ar:fíll:

Ccncl'acs

Capacete brnnro com }1ennacho de pennas braneas.
Dolman.

Drago nas.
flalção de brim hr:mro.

Luvas IJraiwas.

Fiador dolll'ndn.
Botas.
Rsporn~

(!c melai l1ranco ,,
A r mos

montada.~

Ofl'i!'i;JPs P a~pirnnle a official

r.apncrd r. ln·anco r·nm prnnad10.
'l'unka íiP p:wno.
·t 'a!P.fio d·~ IJJ'illl b1·ancn .:

ACTOS DO PODER BXECUTIVO

Botas ou perneiras com borzeguins.
Dragonas.
Luvas brancas.
Cinto-talabarte.
Fiador dourado .
.Esporas.
O pennacho para a art.ilharia será preto, do modelo actual,
c para a cavallaria ser:í de crina branca em fórma de chorão.
O cinto-t.alaharf.P u guia para os officiaes doe artilharia
r,p!'fín de couro prelo f'DYcl'nizado c para os de cavallaria <!e
<'0111'0 l•T'f!'lCO idem.
Praças
Cap:wcfc lll'aJlCO.
T11nien dP panno.
Calriío do brim bran~o.
,.,.,.,,niras c.om

horz·~~llillR

prrf.oR.

I :1t:1 ,., a f.1~i ras.

l,n, n s hr:mcas r! e algodão.

V.'pnras de metal mnarcllo .
.·\•;

pra~as

de cavallaria terão no capacete um pennncho

rl,. f'l'inn branca Pm fórma fie ehnrão e as d0 artilharia um er.l';['iio fi;•. laHio polido.

As praças de artilharia usarão cinto-talabarle com guia
findc•1· (fc sola (côr na.t.ural) rJ as de caYali:Jria cinto-talabarte,
;· •Ji:1 ,. fi:~.~lm· rk couro hl'anro.
P

Armas a pé

Officiaes c aspiranf es a official
Cnpncct.e branco ~om e.~pigão dn mcl::tl õourndo ..
bmnca.
Cal1;:io branco.
Cint.o-Lalabnrto c guia de couro prc~o cnvernizad~.
PPrn0iras pretas com borzrguins.
nragonas.
I .nvas brancns.
J.'i:•tJor dourado.
Os off'iciaes montados farão uso de esporas, sendo-lhes
f:l'·ul!:•.do o uso de botas.
Tt111i1~a

I

Capaccfe branco com e1<pigão de latiío polido.
Tunica branca.
Cal~fi.o lll'anco.
Cin!m·fío com Guspcnsorios e porta-~a.brc de sola (côr na·
IIJ':I]) •

J'f'meirns e

horr.e~uins

prdofl,

Ck•Tln.l lliras.
Lll\:J:: lH'llHcas de alr,-odão.
r···,,

n.; .~f'ficia~~s e prar;as dos batalhões de cacadores usarão
11 11ll(lnnc, no proximo dia. 7 de setembro, a titulo de ex-
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periencia, substituindo, porém, ó calção branco pela calca ou
calr.;U.o garance.
As golas das tunieas brancas das praças de infantaria te~
ruo trapezios encarnados e as das de engenharia trapezio azul
turqueza.
•
c) Fica adoptado o bonet americano no 3" uniforroe, em
substituição ao actual kepi, para os officiaes e aspirante a
offieial do Exercito de 1• linha.
Espccifil~:tçfío:

Gcncraes

Capa do pnnno da ttJnica (3" uniforme) com um vivo encarnado na cir·cymfer·rn,,ia rl:t copa.
Cinta bordada.
oxydado.
llotõcs oxydados .
•Jugular flt> verniz prrf o .
.!'ala rJ,, \ f't'lliz prelo.
l~mblcma

1'111'n os dr.mais officiaes e aspirante a official

Capa do 11armo fla f.uniea. (:J• uniforme) com um vivo enramado 113. f'irctmli'Prrtwia da eopa (branco para a cavalJ:n·ia).

Cinfa de ]mnrw garn.ncr (branco para a cavallaria) .•
Emblema ox~·dado.
Botões oxydados .
.Jug·ulat· du w•rniz prelo.
Pala de vc•rni:r. Jl:>eto.
Fica adop{ado o bonPt americano com capa de flanella
branca para o~ 1", :~" r 1• uni formes dos offieiaes e asoiranto
a oJ'ficial.
Eo:;pécificrlf.':in:

acnerae:r

Capa de flanclla l1ranea com um vivo de velludo preto na
Ol'la fia copa.
Cinta bordada.
Emblema oxydado ..
.Botões oxydados .
.lugular de verniz prPto.
:rala de Yerniz preto.

l'ura us 1/f'mai·: of(iciaf's e Mpirante a official
rb

Capa. de flanella branca com vivo de velludo preto na orla

~'Opa.

Cinta de vcllndo Jl''f•l n.
Emblemá oxydad1•.
Botõrs oxydados .
.lugula.r ri<~ vrr·nir. p;·p!o.
Pala de verniz JWI'f o.
Subslituic.la, nesse bonf'f, a capa de flanella branca pela
do flanella lmki, deYer:í ser nsada no 5• uniforme dos offi··i:w' e aspirante a offieial.
··

,J, l':u'a o:; I",.::" nnil'1r!'rl1f';; oJ, lod11~ "" nl'rieia1':i ,. :l~pi
f:llil•·.~ a 1•i'J'ii'Í:ll "•'1:·: o(ll'i:.::illli'Íu, qll:\111!<1 Ílll''ll Jllll':ldu~. " li.'"
d1· p11laina-; d;• rlnrwlla 'h1·nnra P"~" llah:n da t•alt_:a. Sl'llll• ra,•tillal hn I'JIJ pa~st•io n u~o ilt'<:~a polai11a 1111 da d1• brim IJI':tlll'"·
lallilH;Ill por baixo da (~nl,a, Jw,.; ;;" e r," unil'llt'liiP:>.
.
''! Fiea adoptn•l11 u 11~11 d1• pf'~lnnas nnt-~ bolso,; ini'PI'Ifll'l'<;
dn;.; IIIIIÍI'llS d" lll'irn IH':tlll'll dns tJI'I'il'iUI':·:, I:H•'{ 1'1>11111 os da In
JIÍI':J d•• l'l:uwll:t, 1'11111 l1oilít·~ Jll't{lll'lllls ,. dntlr:ulns.
lJ .J.'ll'a lllllflada pam azttl l'l'l'l't'lc a 1:1'11' tio panuo qw~ t'll·
lJI'I ao; plalinas dos oll'il·iat•c:, a~pi1·anle a olTirial ~~ saq.;t•nll,:
d1· inl';111l:tria d11 1<.\<'I'I'ÍIII :ll'l Í\<J IIIIS !,"I' ;," llllil'lll'llli'S.
El t·\f,•:J_..,i\:t a lt)do.~ u...; ll!'l'it•ia~·s da :.!' (·ln:-;:-:a d~t ,.,~:...:,•1'\-a d~·
1' lillli!l •· a1•.~ ol'ri1·int·.~ da :!" linl1a. rumkilt•ll(l'c; ou 11:-ín. a
pJal ill:l (•.fl(lf'l'l:t dt• )J:lllllll I'IH':tl'll:Jdll Jl:t(jlldli•s 1111Íi'lll'J111',;, l•l':t
11·:ad:1 '"''"·~ nl'fi1~ia1'S rfp i11l'anlaria, st·rHitl qw) 11,; fii'ÍIIII'it·"·'
l•·1·;·ío !-'111'-"'" dolll'llri"~ ,. 11.~ :-t•gnndos gall.it',; pt·all'ado.~.
•1' 1-'ir':t 1'\fl'llSi\ll :ltl .\" llllil'ot'lllll o IISU d1• alalll:ti'PK dnlll'ildll .. di,;l int·l iyns dn:: f'~lnrl"" 111aiot'f'>;, (I l'iad"i' da ''"pada
'1'1';), (1111'1'111, do• 1'11111'11, 1'1111111 1111 ;:" llllii'HI'IIII',
1

11.1 nnil'11nnr~ d:1

'1-:~~~·r·~·iltJ

1!1· l'' linha {1•r:in

a

%!!,uin!1•

'IIIII[III.·'ÍI':·ÍII:
OJ'I'ieiae~

p.rnPI'tH':.;

1" uuii'Prmc -- Doln1:11L •h• panno ~mtl l'rl'I'Pie rom gola c
Jlllllho.s IHJI'darlo<" a Olll'"• al:lma1'!'~ de rcll·oz Jli'I\IO, dt•agnna~.
)l'illl.'l. allll'l'ir:mo '~"n' I'Hpa !111 l'lanclla lll'anra Ll cinta bordada
a 11111'1•, c:ilra d1• pallllll .~nr:nH~i' com li.~ll':t n.(ul ff'tTr~le eorn
l'lm·iip~ 1':-~t:impadns. lalim t·om gnins rlnur·a.fla~. (•.-;padaK com
krinll:t ri" 111d.al dourado. l'iador dourado. lnYa,; f!p pellit~a
lH'atwa. h11l in:1,; 1111 IH!f'Z~'f'.Uill'-' f'l'f~Jn~ e po!a;na<: dt\ Jlant•lla
]li a IH' :I.
·~·" nnifiii'IDP- Tunie:1 d1• lll'im IJI':llH'II, r·al1·a id1•m. lli'!H~·n
ijt:u:, lHIIJI't anH·r·icano rom eopa dt> flanella hran.ea P t•inla )I;J,·•Iada a. lllll'o, l10l in a~ ·O li hOL'zPguins IH'anros, l11vn-; Jle ]WIIi1·:i
Jll:tiH':I, l:ilim, l'i:rdol' t' I'Spada do J" unil'onne.
:;-• uniforme- Tnnica de panno azul l'enefe eom gola gal':tlll'l' SPill bordados, plaf Íl1US Uü ('(ll'dão de [JI':tfa il'll!lÇado, Jronpt
:tllll'l'ir•;mo rom ropa J!e. panno P cint.a lJordacla a ouro, calt;a
d•1 , .• t1níl'o1·nw, lnlim com gnia de cour·o castanho o P.sparfa
1'11111 liainlm rfn Cülll'll, riadm· di• eoii!'O l':tslanhn. luvas ln·alll'a.;;,
l1olinac; 011 IJOrzeguin:-;, [H'l'llPiras prr!1s. PSJ1ot'r!s (n11 holac; t'llllt
1'-i!JIII'ins ou esporas).
t," tmifomu• -- Tnniea P ealça de ht•im ht•anco, plat.inns
f'ohPrla~ riP panno mml fm•t•rfc, honct amN·ie:mn t~nm copa •IA
í'l:tlwlla lJ1':1nca. " cinh l10rdada a onro, botinas <lu borzr•gnins
1111 cap:tio~ lil'~llf'fl~, 111\':1~ lll':llll'll:-1. falim. l'"p:trla (' Jiadnr dn :;··
1111 i IOl'llll~.
r," unil'm·nH· --- Tunit·~ ,. cail'a (nn l'ah·:io1 tl1• flandla
1;:1ki. pl;il i1W.'' th ., .. IIIIÍI'Ill'lllf'. !lfllif'l :mwr·ii•:Úw t~n111 copa d"
Jl:llll'll:t Laki. l'inla hor·,J:ula a nHrn. einln-lalal,nl'tt~ dl' t'lllll'"
o·ao::lanllll. :~ui:t d1• rnnrn ra~fanlw. ,.~pru1a r• fiador do :1" nni1ttf'llll. 1111:1!:1 ea~lanhas. bfltina~ on l1orzt~.!Wino; /l('l'!ll.'ira,:
e .
l"d:!
· 1111 h•1t~1~ t'Olll "'PI.,I' :t> ou ç.,:pol'il\:o_·, .•.

Mi'f()<;

nn Pi1Dr.n RXl\C:t!TtVO

r.· nnifnl'm~ - Tnn it':l r ruirão dt~ heim kaki honct amerir· ano I'OlH ('npa dP fl:t!li'Jl:t ];a];((' CÍJI(U tlfl fi(a eUStfllliJU, CÍll~
to-LalahariP <k r·nut·o rcn~lanlw, guia do couro casl.:mhn, f'.f.lparla
e findor do ::" nnil'nrmr'. lttvaç; raslarihns, botinas nn horzcg ll ili"'· Jlt'P(o;;, pt'l'tiP iJ':t ~. P ..;pont' (ou holas co in esporas) •

n-

()ffiei:w;; r)p l•tdn'\ os poslos do~ quadros
dn ..; ~~·t·,·i,·,,.; c n~pir·anlr n (lffiei:tl

da.~

m·mm; e

I" nnil'nrr11P -- Tnniea dl' prmno, dt·agona;::, ealt:a dP pnnno
gnranrr• t'om \i,.Jr':l<; da rúr tln Jnnir~n. bonct americano com
('opa dn ftruwlla hranca n rinln ri~ Yi~llmlo, botinas ou horzeglrin-; ttl'PI.o:-<. t·inln-lal:tlrar·lr r guia de couro prelo 1'11\"crnizado (I'XCPpto para carallal'ia). l'spada, fiador donrado, lnra-; branca~ ·de pf'llir:a P polainas de flanella hranca.
~ .. tmiforHH~ '!'unira r t:nlt~a flp hrim bra.nro, dragonas,
]HIIH'L :tiiH'I'Íl':ttHl cotn t'!lpa tlP fl:uwlla branca e cinta dP vnld11do pr·Pin, h•ll.ina,.; 1111 l1111'zrguin~ !Jmnrns, luvas dP pcllira
Jw:mea, fi adnr dollt'atlo, e.;pada, Ia I i m com guia tlr rom·n pl'l'lll
Pll\'PI'Tl izadn.
;: · ttni fot·nw -- Ttmit~a ele panno, platinas de mel ai hranro,
r·al~·a 1111 Pal1;ii11 gai'HIII'I', !Jonet t•um copa <.lc panno c cint.a gaJ'ltiH~P. r•inlo-lalalta;·Jp lfp t•ou~·n dr VPrniz prl'lo (lll'nncn Jlllt'a
n raval1:11·ia). ltnliua~ on ltnJ'ZI'gnim; prp(os, JWI'nriras, rspor~IS (1111 IJ!tlas cnm p,.;pora,; nu rspm·ins). fiador dt• emii'O t'a"l~inlro. lm·ns llf·anra", polaina,; de• l'lanella Jwanea.
I" ntli l'ot'Jitl' ·-- 'l'nll i cu r r·al~a de hl'im l1rancn, piai in a
rnhPrl a 1!1• pamlil, hm11~l anll't'icaniJ r: um copa de flmwlla
l1rnrwa P rinla "" VPillrdu prf'tn. botinas. borzeguins ou saralo.~ ltranros. lalirn com rmia rln ·eouro castanho, eRpada, fia•!nr· dt~ COIIJ'O r·aslanhn. lltYas hranl'as.
[," uniforme - Ttll1it·a r~ rn!r·a on cal\:ão rln flandla. kaki,
11lalinas tio '1" unifnrnw, bonct americano com copa de fla·llf'l!a kal;i n cinla dr.· nllnd" Jl''"lo. cinto-lalaharlc n guia dn
rntll'o c•.nsl anho. c.•pat.la. fiador dr cnuru eastanho, hot inas ou
IJorozt•guins, JH't'nPir:v. "'ll"i'a""' (ou botas rom rsporns Hll

C.3-

pt11'in..;J. ltrya;; rastanlra~.
!I" unifor·mr•- Corno o aclual, ;mbslituida. 110rrjm, a rapa
r],• lll'im l;nki prla tlrl flanrlla, idem.
OIJservat;õr•s - Os offíriacs e a.;;pil'anles a offieial de rn\'allnr·ia u~arãn no I" nnif'O!'IIlC rinlo-lalabarte e guia de couro
<Ir \C'l'll iz branco f' no 2" uniforme guia de espada, idem.
(),;; offirinrs pilolos ayiarlorP.~ rontinnarl'ío a w::nr os unifol'Jtli:~ PspPcia lnwn Ir• cn·adn~ paea rllcs.

t: ---

()!'fi r iap,; tlP I ndas as

rla;;;:w~

Fira nholido o acftrnl unifor·me de toler:mria, qne é

su~~

Elitnid11 pelo HPgllinlc:

Dolman. dt·ag·ona•. raka rir f!anrlla brnnra com

listra

a7nl lt•n·Pir, como do I" tmiforml'. honrt amrricano rom r.opa

ouro, luva~ Ufl pellica
J,r,t'tl'f!.ttins <1f' \'rrniz pretQ ._

J!t• flan,.lla ln·:rnea " dntn h11ruarla a

llf·anc:l. !.. oi ína•1

(nt

.-\CTO$
rlj'fíríac.~

PO

PODER ;EXECUTlV~

das nnnas c serviços r

11SJlit'tl11f••s a n{{ir:inr~R

Tnniea de panno, dragonas, hom•l. com copa de flanella

hr:mt•:J e cinta de vellurlo preto, calt;>a de flanella branca com
dttw; lio;lras dn panno da côt' da funic:•, como na cal<;>a <lo :1•
llnif·lli'Il:l\ cinto-l.alabar'lc do r,om·o de verniz preto
(ht·nnco
~~avaliaria), htva~; "" Jll'l!íca branca, !Jntiuas ou ]In[': 1:!•tiw; de \'l'l'DÍ7. ]Jr<'lo.

r:•ra a

A!; C':tlr::l'l dn flnndl:t

l•r·nnr~a

i<nrão presas :í.s bntinas

1m

;,,q ):rguln3 por meio dn !lltllt presilha (mndrlo .Iutrmdencia).
Este uniforme poderá ser usado crn netos soci:ws, quer
,,,; o1Tici:1es eompan•t::un individualnH'!llr•. qtll'l' n·prc-settl~llllh•
I ' Jl
: l f ' j ~~~ )fl:\ rJlJit rtrl() ;tlll_, li' j(farlr'!·~ ~

1

11:1 R' fnlrrntln, :fi'rt'a do i"l'l'Vi~~o. o ll'n 'lo
·J i 1>liva novo mndt'IO dnLendencia::>.

r, 1

f

·

C3PG~c

rlc. pnnnn

J."if':L ad<J]llndo, p:1ra ol'fieines ,. pr:1t;:u tl1• I orlas ns nt'tlln;
ll:-ill illf('lllll t)n ".!IJ'i'll ~1'111 p:1\'J. d:• ll:lllf'lf:J 1111 lti'ÍIII.

1'1 'ÍI'OS, fi

!··I i I!!IHII'lo «Tntt:nrlencia>:
1.') U.·; offi:~iaP~ c a.':pir·:mll's a .<Jfi'h•i;tl, qn:mrlo no 31' llnilnnlll', IIS:t"fin nr; di,,l incliH•!; <.Ir• ~"'"'' l''':..;[o~; t·m Jl''qtJr:tHJf\ I'P,.1 :111< nl";' e~tlWJ'Ios ·df' p:l!lno da ctlt· da ttlllil'a do :3" unil•ll'llW,
!'i '"h'' na~: ll!an:c::.;, l'incn <·rtll.iriiPI.ro:; al'inm •Juc;; petillOS (111otl1·l" inlcwl''lld:J.). J\1''\;;f:~ UÍc~f.inct.Í'.·t•:; II:ÍO ··t.~ 1lf'Hl'á l:H.'O ]JU!l~·: ,.,, JP:Js m; galõr•s :wf'ilo l!!lC:illlaclu-; pelo!' eoT'H!SJ.lOJltlcnt••s á

:!1'111:•. "'' srrYÍ\•t a fJlH~ prrlPJWer o n!Tie.i:!l nu aspil'::tnle a ofl'il·tal. hordados a Ollt'O. O mrSIIIO se dnr:í. 1'11111 O'l officiat~.s o
:: :pit·:wlr~; a o!Tieial das ann:1•..;, qu:mcl" t•rn tl!'iflll'!IW d11 pali
!1•1:í"

1

T•HI:lq ao; lnnira::, do' offir.i:•"~ r· :t-·pir·atdP~ a nl'flr·i:,J
ahc>t'llll':l tn p:n·!1• l'"'''''i'ÍIIi' :-l'lfl<'lllanll' :1 1l •

!!lll:t
,J,dil!iln d11.~

~,"Pner·:H·.s:

.i\'.~ gnl:IR das

f.tlllif'n'-' hraneas e dn flmwlla dn.~ gl'neraPs SI'; :i o :•tl:qtl::do~ Pl'flrt!'Jto~; f.rapr•zios de Vl'lln(ln da cr'tl' da J>ln! in:t

( Í" lli!ii'lll'llll' 1 , I'()Jll j,,l)'ih:flll'' I'(!J')'f"'J!Olllf;.!l!t•; : .. >. )111.·•111 ·• lr•il.tt;
a ;•urn.
l'an. nc; r!t:nw.i~ nffir•i:u's r> :l'']lirnn(t:~ :r. nlfic.ial. nnq 1111''-'Ttl"~ nnil'ortrw!';. o.q fr:qwzios ~;pr:ío de ]1:11111!1 da cür dns pl:llinn 1
d" í" unil'ornw. pnra cada :wr11a uu servit:•.•, l'nnlt'tHfl) o nutnr~t·o
<Ir 'lllid:Hl•• nn di:•linefiy" t!u ~·'rvir·o ftllfldl•ln Jnlf'IH!<-Iwin).
,·) .Fi;·a :·rl.1pl.:'trl" vnra fodn~ tl;.: g0nPr:Jr•,; rto Ji:xrweito o J.wi·d:ttlfl rli~d.indivo rln~ gcncraes de brig::tda. Jo:~c;c horrlndo sf'r:'t

r•tlf:imado. nns Tll.mlro~. polns e•;tn~llas cOt'J'PSfrOurlentr~s ~11)~: 1"''g-•~ncraeg de dívi,:iiu,
l""·,:rn, rwnlmrna mcdificarão fnriío Jlfl~l spw: llist.inctivo":
I\ i'flra ns a~pir:mtes a ofricial. Slth1llnr·no!' n capil.iir!>, a
t·i:da dr! Yn!L•ltlo do lwnrt. aPF~ricano tPr:Í um f.::l.]iil) eslrcil.o dnll1:"'·•. ~·ir:'ll!TIII:1tHlo a p:lrf,. inl'nrinr; Jlf'ra r..,, rtiTil'iar•s Sllfll't·io-

f."''· I:!Plhnm lJnrd::tll:ls a ouro. Os al'iuaPs

,,.: d•H•; ";dfÍI'':.
/.•d:

1

:.:_!'~!d~~ lllll

11;1

pa!'lf' inf•'l'ÍIP' ('!)!~~f[') JJ:l

'l!p1 1 -

11\ 11 n.'n do lrnifnf'mr de ?-:11a. rlo ]111llrl. :lmcrif':1lliJ com
':11•" "'·' Jl:ltwlh )l;·.'rH':l. 1!11 r·.infn-l.:ilabat•f,. l'lllll uui:.t dp \·Pr:Ji7.

I"'

1 11

in11 lln·an<"l''. ri:H p•1l:Ji1J:1S hr:nw:•'
r··~ f:;Jp!f:d f"t•d!•[:lf
Pf•/J'II~l(di•·', 1 1

!11:1'1•~11:1>

"'1,

11 )••:('

1'1':'1 1ol·1·i-

:r fi'lilir

dt•

ACTOS

DO
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l>ODER 'EXECUTIVÔ,

f de ~e lembro vindouro.
As modificações das tunicas serão
fcil.ac; á proporção que os officiaes tiverem que reformar seus
uniformes. Torla9 as demais altera.cões ora aqui introduzidas
con1 caracter ohrigalorio serão exigidas na Capital Foderal e
no,.; Estados a padir de 1 de janeiro de 1924;
hl J)'nra f'!ll dcanf.e o<> alamares distinctivos dos Estados1\ia!nros serão uhr;galoriamente usados, quer~ em serviço, quer
e'''l'~~c;;;eio:

t ", velo~; nffieiac;; do Eslaclo-!llaior do IPrcsidcnlc da RepuHica;
;>.", pelos offici<Ws do gabinete do l\Iinistro da Gucna e rio
l'l!de dll EsUvlo-1\lai .. r do Exercito;
:J", pelos rlH: f'f•o: do scnif<O de Estado-Maior nas !legiões,
!Ji\ i íjes c Cit-eumscripção l\lilitar;
1", pel0s chrJc,: do gabinete do D. G. e das Dircctorias do
T·:nr;<·nltaria, l\lalerial Jlcllicn, Samle da Gm:lrra, lntendcncia lia
CIIL'lT~I;

rl'·, pelos :t:,,d,:íPnlf•s P ajudantes de ordens em Gn·al;

fi", pelo,; addidns militare,:;
·;·,por fmhls o.c; nffidacs PLF;Los á disposição de autoridades
ndlilarPs on rivis :·''' caracter de assistentes ou de aJudantes

•1•.• '· l'rlcns;
l•:O:n·s ,,ffiri:1C' ,;in ohrigados

ao uso da espada quando
:H'"II!!Pnh::mdo nn tT[HTf'Pnlando autoridades, Pxccptnano, porr:ln. n ca~o rm lfll•~
r•rrtn eom o uniforme de I oleraneia;
i) (b offid;ws !Ir ~' e 2" elasscs da reserva de 1' linha c
<ln Ex"I'cilo de 2' linha cons:~rvarão os seus actuaes uniformes,
n•;:Jw i ll•.rht :t rl'orl :firaç[io constante do presente decreto, refet·r~ul." ú ('{\r· ela:; phttina< do panno. A0s de 1• classe da reserva
•Ir· I' linha •' pcrmiflídn o u~'o do uniforme de tolerancia ora

""'i\

(" l'l 1 :tfltl;

il Ficam de vr\ as di~rPsi~õe~ constantes das alterações quo
hab::u·nn1 com n decrl'ln n. I í -~~27, de 25 de ar:rosto de 1920,
rpi•: H5o foram nwdificarlas por estas.,
!1in dl' .Janeiro, 11 de maio de {923.-.Setembl·ino de
1.:alh•.J, .

Cm~-

J)JjJI'ova o i'l'quralncu(r) Jial'a o A1·c!dvo iYacional
11 PI·esídr·nl.e

ria

IlL'fHlhlic~

dos Estados Unidos do Brasil,

;; li r·wr,.,lliiJ {t rom·etJícncia dr· ren'r •O regulamento fiO Archivu
.\:Jrir:11:d, al'n•·•xo ao ·de•:rplo n. !l.1!J7, de g de dPzcmhro do

un

,innho do 1921,
l!ll L ·~ modífieadP ()I'IL• 11. I í .85:..', de 1
r•a ;! pol-n d<\ :~rctirdo rr1m os rPr;nlamcntos do Museu Hisbnr.;,lf.:imJa! c ~Ja Hihlioi.IH'''a ~acionai, approvados, re;:;pccti':liiJ"Jdl', Jlelm tlncrdns 11s. ·t5.5UG o ·15.670, de 2 do agosto
P fi di: ~P!cmlJeo de l!J~:?. tl usando da autorização concedida

,·i··•,

pdn n. V do arL. :l" rl:t lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923,

I.,.>:of, ,. expedir, p:n·a o ,\echivo Nacional, o regulamento quo

,. ,.,,,. a,.,,n,panlta. a~.,i~nauu t'clo Jllini:dro ~~~~ }::)adu tJa Ju~1 i1·:1

t' :\r·~III'ÍflS

JniPI'Íll: l'~.

J:in !Ir .J:nH'it·o. 1 i dr. maio lir. l\,·!~1,
ri<' r.:.;~· ria ltepuhliea.

tu::··

~~~~ lntlt•LJCll 1lcll-

.\i~Tilün

n.\ SP.v.\ .UJ~Il:-f.\HUECJ •.
Jtnt'J Ltri;:; .tires.

~~ •:•llri:>H!•:al.o rln

An;hivo Nacinnal, ~ '{HC :;~ r•:•fo:rc o ~lccrcto
n. 16.036, dc:;tr 1lnt:-~

C.\ l'I'I'IJI;Ol I

.\ri. 1". () .\rl'l1i\'n \;wiunal. l'l'pnri i1::·111 1k.pc•mknh' d1i
,\li11i,;i•·:·ir1 da .Ju.~lit:õl "·:'it~;;oeins lnii'!'Ítll'l'<, ,; 1\P:-I.in:ui" a :uiqllirir ,. l'n!lsl'l'\':tl'. l'llidadmmnll'llll' " """ 1'1:1~,;i[icac:ãu ~yslc·
lll:ll it':l, l•11lus o,; dnttllnl'rlln-< l'olll'l'l'lll'llll'-< :í :td!llini,:f.rac,:ií'·'• :í
],i,l••ria , . :í f!i'll.':!rapltia 1.111 !)ra"il. 1· IJII<tl''l!l\1'1' nuiros tflll' 11
1 ;.,~, ''1'1111 dPII'r"Tninar .
. \ri . .'!". Os ,:1:n il'l•-< do .\reltiYo :\a,·io11:ll H'l'iío di,.:l r·ilJili-·
""~ I""' In·~ st:er,ík" .·. a arlminisl.r:ll i 1 :!. a hi'-l."riw l' a IP.S'i'l:ol i 1:1 1• ,i1tdieiari:1. ,. pela >:l'l'l'elm·ia •
.\ri. ;:". \a ."l'l'(fi" adnlinislrai i\·a ~erã.o arrhhado'o':
1.
ori 0 inn1·..; do~ ad os 1[111' n• • l.r1npo da moll:tiThia

o-

'''Jll'liidn..; 11a t·nnloi'JIIidalil~ do..; ~~ :!". !!", 'I" L' !I'' du
;11·1. 1111 da C11n«liluiriio d1~ '.':) dP ll::ti'I'O dt~ lH~L
11~ ori;.!ÍIH\1' ...; !11.- ;ll'ln~ do J•nd.1•r Jo:\;•c•uiho 1'\,prilidn.-;
1'111 \ il'!ud" !111 ~ I:! do ari. 10:! da Cllll><fiiliÍI'flo rln lH:!'l. c
J"t''ltll

it.

:lt'liJaillll'lliP l'lll. Yit·iudf' !111 art. 18. n. f'', 1\a . l:lmsiilui,:fi,, th.\
'í "'' l1·\·r•rpi r·o t\1~ 1H\ li.
1!1. Os nri;>i!l<ll'' 1111 ''"Pia~ auilll.'llfi,:as da.; fala:' do
llll'flllll. lHII' Ol'('(l"ífio dP U)ll'l'Jill'<l C I'HCI'T'T':tlll1'11fo da '.\-;:'l'lll\lléa
llll.:ll":t~''"" do I'I'I'.;id,•nil' dt1 JIPpuhli1·a e dos
.~'" l'l'lladlll'l''i ou ]Jl't'SÍI[J•Jlll·;; do.s l•>iadu.". 11a :llJI'ril!l.':t dns
1.,.
iu•s t:on~J'I:.;-;o.": n,.; l'l:lal.orios ;IJI!IUal',.; dos liiÍHisl.ro,.;
d<· !·~,fado :lll Jlr·,.-<itli·nk da !11:puhlit·a. ,. IH q111: nns I•>I:Hlns
·iil·i::·il'l~lll :'''·"
i v;~-; :.!11\'t'l'narlorl'-; 1111 Jll'l''iillt•IJ[I'.", •,t·u-;
_,.,.,·.:':l"i""· 1111 t•lll'fl'-; da-; pJ·itll'ipaes rPparli4ícs.
I\'. :\s pl'l.lllll"i :t" r· nwn,;agr.·n'l n•111 a,; ~~xpo-<ir:'it'" d1• 11111li,·n,; d1t I:IJ\'t•t·no :í 1\~snmhl~;a nrrnl, ndualmrnr~~ a" l:on'll''''·"''· ;)~..;Íill 1'1111111 ;(,; J':IZIJI'~ !111 ('1'1" t'flflll.-;(a~ llt'JII .J'IIdl'l'
L\ I'\' li I Í\'11,
\'. ,\, Jtl'O('):I!lH\I.:•~li'S 1.111 111a11i 1'1•-;i(ls do i'nd<'l' '1•:\l'(:l!l i1·11 fl
•:<•rd:1,.; alll·l!t•J!I ira-; d1·. ic:11a''" aeio,; dn.-; anl i~IJ>' [ll'""idl'lllf•,; de
l't'lll i111·in' " d1•-; ,:!11\'l'l'ltad"I'I'Ci "U prPsidi'Jd.t•-< ,]11,.; IO:sl.ad"'·

1 :~·ral. '' da-

'I"''''

rr'"l"''''

\'1. IXtpin- anih•:nl.ica" tio,; aeios dn dr·t·l:u·:H:iío rl1\ guetTa
flll dtl hloqlll'i•.t f••il"' fH'IIl I :n\'1'.1'110 lll':l"ikiJ·,, 1• o-; lll'i<..;iJHII~H tln
i~":''~' ad1r; d•~ t;uverni.>S e~lrangeiro.' en1 relat;ãu ao Hra~il .,

ru.

Os Ul'it:innc·s dos f raLados e convenções in!ernaeionae:-;;
nmis uoeumcntos t!ttC houverem

]! .. ,,, r''''"o dus l''''d.ueoJin,.; e
o;,_~,·vidu

1le

lJa~e ;í~ rc~l"~etivus

negocia•;.ões, quando o ministro

tia,; Rf'l:u.:õcs J~xtL·I·iorcs entender ''JUC não são mais ncccssarios
:.w ~en· i1~u de :-:ua n~pad.ição.

\'UI. o.~ originaes das rrellcnciacs c plenos vodercs aprcsenf.ad•.o-; pelos ellll!aixadore>< r) mai<; empregados diplomaticos
,. ''"lhlllarec; das naçür·:" ec;frangeira~. e eópias de aetos iden-.
[ÍI'I'~ \'XI'Pflid<.>~ jll'fll I :oYCJ'llU,
TX. IJ~ o ri~ i na•·~ dns r· uni raeLo;;

111 ,,

d•·flf ""

Pll

tle emprcsl.imns c!'fcctuaf/• r a do IJra,:i I, r!c•pui::; dn inseriptos no grande

di1·ida puhlit·;t. na ~~ollf'rll'lllidade dos al'l~. JG c 17 da
I:; "I' [JII\ f'ilii!J'f) tk 18:.'.7 .
.\. UK oric:ina•~" tlns d•H''''''L'Illo,; e autos que demonstra-.
J'l'lll a J!l't1[JI'Íf'dat.l•\ do~ lwn~ llilt~i(IH<H'S, ![(•pois de feito o colll~
p•·l ''" 1,. :1~~''"' a ll'''n' o "'-' Tllf•~•nu·o Nacional.
'.\1. o~ "''Íe!Íli<l''~ f\ r·r·.t;i~lm~ 1las antiga~ r·al'Las dt~ CPn~
,.,.,_<in ,. t'Pill'iJ'JIJ:If:;-"' "'' "''"lll<l!'ia~; J't~lar:õe,.: riu.~ processos lln
iiJI•dit.::ifl ~~ rlt•JII;tl'l':w:i" dn ..; '''l'l'<'!l••s d•~volutus que forem· cu' i;:""' pi•Ja,.: ;JuloJ·idadt·~ eolltpelt•nl.es; o.-; lloennJcnLos dcmon~lr;tf i 1 "' d:~ '•'111la 11t1 ,.,,sfío dos mesmos !CI't'enos. anteriores
''" :lf'lllal n·:,:int~•n. ,. 1:•'•pias rio.; mesmos aelo.-; posteriores {~
"' '"'"'lc:ar::in d:1. t:<JJJ'I ilni,_:iío da llr\I11lblica .
.\11. Us t~ri.c:ill:ws """ df'r'JT[os rk J11'tJnJor~iío no Exr·rcito
(' 11 :t .\I 'I tJ;ll 1:1 .
.\llf. 0-: li\T"' J],. r·r·~isfro rln;; rlr\Cl'l~foo; de nomeação o
d••flti.".'-'iin dns ítJini-1 J'íh rl1~ }~sfado. prefeito municipal. chefes
rJr. ,.,.pari ir,iio, diJ'Prlot·r·~ ,. profpssores de faculdades c de outros
ftiJWt'inna I'Ífl,; fJ\I]il Í('o,.: r,•drr:w.: (' tio DisLricto Frdcral, .cuja
1\111: t~•ariio C'lllll!ll'li• a11 1'l'J•sidr>Jtl P ·da Rcpubl ica •
li1

•·11

"''

'I'Í "''

.\T\.. n" nri.c:inat'" r111 c,ípi:ts aul,lrrnticas da eorrcspon"''"''ia nf'l'il'i:tl du~ anfi.t.:'ll" Jll'ro.~idenlcs rir JWO\·incia, dos .go-

\1'""'"!"'''-'" ""

JH'"'idt•IJir•,; do:- Estados " dos sc1wel.arios das

l'allt:tr:J~
l•·.é!i~lali\·n.' l'lllll
o,; ministros de Eslado, sobre
n-:·lllllJ1 1n,; 1k ÍIIIIJ"rf<11Wia polil.ir.a ou administrativa •
•\\'. ,\ ('f_i]kcl:fill dn ninl·io Of(ir:ial r.lo tÜIWCl'IJO da União
,inl'nae~ f'llt quP Jll•.' ~~~lados se publirat· o cxpcdicnto
th-: I'C"!H'I'I iYPS prr·~id••HI.r·~
goyernaclorcs .
•.·ht. -í". :\'a c;r>er;fln lii~f orir.a serão archiYaclos:

" f!,.,

•.•u

o1· i!! i 11:lf•,, """ ;ml o- rl·~ IHt~t~i mcnl.o~, hapLismos, ca~a
,. rtlti I11.-; dos ••x- i rPfl'''·a nf ••s. dos I'X-TII'Íiwipcs c prin~
l't•za-: r, du ..; dt•nmi,.: llli'lllhi'O'i da Família outl''ora Tmprrial;
'"''" 1-'SÍIIJ "" ~•ri:,:ina••-: dP.-> ''''"P''efiYos testamentos c dos coulr;w.fo-: rlP l"<l'allll'llfn.
11. DIWII'l"'"'''" ,. p;1]wi-: l'f'lafiYrJ.s :'i F:1111ilia c á Cas:l
•k~i"'""la 1~~'1" filulo d1• I111Jlt'l'ial e o..; do r:'IJamado flabinetf)
ti 1·:1 ~1\t• j.
ll'l'. u~ IIJ·i:.;ina••,; , erí1•i:1~ auf:lretdiea~ do lodos os 1lo~
r'lllllf'nlos rr·Jal.iY\tS 1:i lnrll•pcndrrlf'ia do Drasil, qne niJ.;J f ivcn•m

1.

'"''ll 1""

fh

•·1:~-.,iric:l•:fiu "~lwf'ial.
IY. Os OJ'i.t.:illa"~ '·' 1'1ípi:1~ autlH·nliras de touos os ilorullH'Ill n~ rrla( in•.~ :í Jll'tlt'i:un:l(:fin da Hepu!Jiica na Capif.at
l·'·1'd"ral " 1111~ fo::.:far!f•,.; ria Unifin: r~ quacsquer documcnlos re-

J;II i lO' :111.' .!!11\ '"'lltl.' 111'0\ i.,;nt•in.'.
\'. U" t!ut~ltrllf.'llfn~ I' Jl<lfl"ÍS fJilC não LleVI'I'Cnl ler f:!assi...o
fie:p:flu c~JlCcin I. r ela! Í\'us a 1\J_•JV i 11tculos poli ti cus na ·Capita.J.

J-ctkral c Jto,.;

J::~lauos.
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VI. Os livros de juramento de pveito e homenagem e de
posse de altos funooionarios antes da Independencia do Brasil,
e os do juramento prestado á Constituição do extincto Imperio p~lós imperantes e pelos cidadãos brasileiros nos antigos senados da Camara o nas legações brasileiras no estrangeiro.
Viii. lOs livro'l de registro ou os originaes dos decretos
concedendo ti tu los, condecoraçõe~, honras e prerogatjvas.
VIII. Os livros do registro dos decretos e cartas ditas
imperiaes. de nomeação de ministros e secretarias de Estado,
conselheiros de 'Estado, arcebispos, bispos, senadores, prel!identes de províncias, e demais funccionarios, até i!:í do
novembro de 1889.
IX. As bulias, breves e quaesqucr lettras apostolicas ou
constituições ecclesinsticas, que contiverem disposição geral,
com a dcelaração de haverem ou não obtido o ibeneplacito; bem
assim as lettras npostolicas, expedidas pela Santa Sé ou .por
!leu delegado, que conviér guardar, não obstante conterem
disposições especiaes c graças especiaes. Aos interessados
dar-se-ão, neste caso. cópias anthenticas.
X. Os documentos relativos á creação, limites e divisão
interna, civil e ccclesiastica, das antigas províncias; bem
n~sim da creacão c inauguração de bispados o prelazias.
XI. Cópias authenticas das actas e documentos concernentes á fundação de edifícios e monumentos publicas e á
inauguração de tribunacs, faculdades, escolas, institutos o
quaesqucr associaçõos que tenham por fim promover int.crcsses publioos; assim como os regulamentos, rclatorios e outros
IJapeis que digam respeito a ta os estabelecimentos.
XII. Os relatorios ou mcmorias apresentados por com~
missões nomeadas pelo Governo para explorações, exames ou
investigações, do qual.quer .genero; bem assim os que sobre
os mesmos objectos forem apresentados o offerccidos pm:
particulares.
· XIII. Os documentos concernentes a descobrimentos de
riquezas .naturaes, ao desenvolvimento das sciencias, lettras e
artes, agricultura, commercio c navegaçãd, catechese e civili~
,r.aclio dos índios.
XIV. Todos os documentos, memorias, relatorios, roteiros ou noticias relativos â geographia do Brasil, o a colJecção dos annaes meteorologi.cos o ephemcrides astronomicas.
clo übsorvatorio do Ilio do Janeiro.
XV. Os quadros impressos do censo do oxtinct.o Imperio
é OS que forem organizados durante O nOVQ regimen.
'XVI. Os originaes o cópias authenticas da corrcspondencia do Governo com o de outra qualquer nação sobro uegocios
importantes c findos, mas quo devam ser conservados no
.Archivo para auxilio ·historico.
XVII. Os originaes daS' consultas do extincto Conselho
ôe Estado pleno o das respectivas secções; bem assim os livros,
documentos e papeis 1que f.iv.orcm pertencido a outras repar~
~içõe·s extinctas, como o Deseml1argo do Paço, Mesa de Consciencia e Ordens, Conselho da Fazenda, Junta do Commcrcio,
etc., ou ás que se forem extinguindo.
X:Vliii. Originaes de cartas régias o provisões do 1Conselho
:Ultramarino e respectivo registro.

ACTOS DO I"ODER BXE!CtJTlVO

XIX. :Registro da correspondeneia e de actos ~!'los antigos
governadores de capitanias; hem assim a correspoooencia dos
vice-reis do Brasil no Rio de .Janeiro, de i763 a i808.
Paragrapho unico. Na rneRma secção historica haverá;
TniJVeis espeeiacs em que, sob a denominação de Documentos
de {amilía o de sel'vir;os ao Estado, seriío archivados requerimentos 6 nwmori:les antigos que estiverem inst.fuidos com
attr:studos de sen i()os, patentes, fés de officio, e,.,rtidões de
idade, tiful•)S clé1 nomeações, diplomas de condecorações e
mnTTÔS, de. Tawoem al!i serão archivados os documentos não
nffieiac:; qtw qurllqtHll' cidadão queira doar ao A1·chivu ou
;1 pHn::ts nell•1 depn,. it.ar, relativos á genealogia, biog1 aphia e
õ'<.TI'ÍÇ'JS ao E!;tallo, l•''''''tados por si ou por seus antepassados,
IJ'i''i' cnlllo silnpl•·:> partirular·p~, quet· em cargos publicas,
,., i v i::, r11il if.arr~~ rm Pm:lesiasLicos. Todos esses documentos pouer·iín sr:>r· cnn,;ultarh.'> pelo publico; mas, dos de familia, que
aprona'~ forr~m dr•positados, niio ~c poderá dar certidão sinão a
>JIIf:r tt pn•va r· Jll'rl PIH:Cl' á família tespectiva.
.
Art. ;;•. Na serç.ií.o legil'lativa e judiciaria serão ar~
rlriYados:
T. 1(JI~ originae~ da Constituição Politica. do extincto ImJH~l'io, de 25 de março ele 1824; do respectivo Acto Addicional,
de 12 de agosto d() 1R:l~; da Constituição da ltepublica, de 24
dr; fevereiro de 1801, o do Projecto de Constituição, apresent.a•lo pelo Governo Provisorio flO Congresso Constituinte; bem
;!_ôsim os documentos relativos Já elaborMã;o desses actos.
li. As leis, os dflcretoe e al\l'arás relativos ao BrMll, prineipa !mente a partir de 180:S até á Assembléa Constituinte de
Jn·J'_'

-''in.

Ds originaes de todos os actos legislativos da mesma
.-'..~'emblra Conslil.uiu!e, do~ do Governo Provisorio da IRepublica o dos do Congresso Nàllional Constituinte.
IV. 08 origin::cs do todas M leis, decretos, resoluções da
Assembléa Geral Lr:;islativa, e actualmente do Congresso
N:•cional.

Y. Cópias :mthenticas elos actos dos antigos conselhos
geraes de província.
I' I. Cópias an t:IH•nticas, impressas ou rrtanuscriptas, dos
adns legislativos das assemblfias provinciaes o das assembléaa
ou congressos dos Estados da Republica.
VII. Cópias nuthenticas dos a·ctos dos gQVernadores provi~orios doll Estados e das juntas governativas, sobre assumptos fJlW drpois passaram a ser regulados pelos rongrllssos
c:-:1 nrlua~~.

VIH.

Cópias authentiMs daS constiluicões dos ~st~tdos,

fJIJrr vigentes, quer ant('riores.

IX. Os eodigo,; de posturas das comarcas municipaes no
trrnpo do Tmperio e os actos legislativos do Conselho de Intr·udencia, actualmenfe do Conselho Municipal do Dlstricto
l""derrrl, e os das nunnrns ou conselhos municipaes das car·i!a,•s dos Estados.
X. o~ armar~ tl1J .'•SSI'mblf1rt Constituinte de 1823, do Conf<r'l'.s:"o Cnn:,liluintn dr• 189•0, c os da Camara dos Deputados e
d11 ;:)f\narl•J. qurr no tempo do ImpBrio, quer no da Republica,
(~ tanrbcm 1.-; r·0~imnntos internos dessas camaras, antigos e
tt•11rlernos, r o rc;!_·rmr:uto commum.
Lei.< de 1923 -
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XI. Os annaes e regimentos inlernus das assembléas ou
congrc:;sos esladuaes.
Art. G Quanto ú parte judiciaria, r:-erão arc'hivado.:<, eu1
urir;inal, ou por meio de cópias aufJhcnticas:
I. Os processo~; de responsabilidade que pelo Suprnmo
Tribunal forem instaurados nos termos do art. 59, I, letras a e
b, da Constituição Fcrkral; bem assim os que, segundo o
arL 57, § :2", da me~nm lei, o forem contra os ministros desso
tribunal, c os processos da uwsrna natureza contra os descmlJ~u·gadores u empregados na diplomacia.
H. 0:; processos de responsabilidade dos antigos pr-esidentes de província, ministros do Supremo Tribunal de Justi!,'a, desembargadores e bispos, nos termos da lei de 18 de
agosto de 18tl1, art. 1"; bem como dos ministros diolomaticos c
CIIIJll'Pgado:-; na diplomacia.
111. Q,:; processos de que trata a Constituição Federal uo
ai' I. no. lf'l.ras 11, e, (, h e i.
I V. As causas que compeLiam ao Supremo Tribunal de
.Ju:-;l.i~a, fida1:-ão da Côrl·c, varas extindas, civeis, commer!'hw~ e ot·pllanologicas, provedorias de capellas e r·esiduos,
[1•ilos da .Fazenda Nacional, juizos criminaes dos districtos
l'l'~peetivos da Côrlc e do Distrieto .Federal, Conselho Supremo
\lilil.ar, exLinclas auditorias de Gucr.ra da Côrlc c de Porto
AI'·::; 1·e e da Marinha da COrte.
V. Os processos findos, julgados pelo Supremo Tri-bunal
}'Nleral. 'Curte de Appclla<.;ãio do Districto Federal, JUizos Fedcraes, .Juizos dos ·Feitos da Fazenda Municipal e da Saúde
l'ublka, e pelos juizes de direito do Districto Federal; bem
a~sim os proeessos cxtinetos da Justiça Joca~l do Territorio do
0

•

:\.c.'J'l'.

VI. Os aulos de inqucritos ordenados ]Julas autoridad!~s
kd,·t·aes sobt·c movitncnLos politieos.
A.rt. 7". Estarão a cargo da seeretaria o expediente e a
economia uo Archivo, a bibliotheca c a mappotheca, as officina~ graphicas e de encadernação e os demais serviços que
Dfin pertencerem ás secções.
§ 1°, A ibibliotheea é especialmente destinada ao uso
dos empregados o dos consultantes de documentos. Todavia,
podcr:'t della utilizar-se quem, para consulta de alguma obra
cspedal, obf iver licença do director. A ninguern será permiftido levar livros para casa, á exccepção dos funccionarios
11:~ llcpartiçfío, tn·ccnchidas as formalidades que se estatuircm.
§ 2". Fica subordinada á biblioVllcea a mappotheca.
ArL. 8". Na bibliotlwea haverá, alóm da eolle.cção im!ll'l'~~a da lPgi,;lação patria, obras sobre direito, administração,
pnlif ica, hi~loriea c gcograplliea, especialmente do Brasil, e ouf.ras que a este interessem, servindo de fontes de irtforn1a1jiio,
1.111 dig-a111 respeito aos fins do Archivo.
Arl. !l". Na mn:ppothcca, annexada á bibliot.heca, esta1·ão
de vidarnrntc classificadog os atlas, mappas, plantas, cartas
~(·og-raphicas, hydrographicas c outras, antigos e modernos,
11·l:tlivos ao Brasil.
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Art. 10. As ~ceretarias do Estado rcmeLLerão para o
A1.·chivo Naeiunal u ori!,dnal do toda lei, resoluçã.o e decreto
111Je oe publicar, o mais tardar· até cinco annos depois da puui i cação.
Os outros vapuis que, em virtude deste regulamento, devem
a::; Secretarias de Estado e as diversas repartições recolher.
ao Archivo Nacional, e cujo prazo de remessa não estiver re~al vado, não se demorarão ncllas mais de dez• annos, depois
do findos os negocios de que tratarem.
Os papeis a que se refere este artigo deverão ser acom..
pauhado~ dt~ loda:; as peças que a cada um disser respeito.,
§ J•. "\lú JIIUI'I~" de eada aJHIO, set•ão remettidos os papeis
qtw no t.lceul'~o do anterior tiverem completado o dito prazo;
e serfw acompanhados do uma relação, especificada, em duas
'i;~s, as:;;ignada~ p·do ehefB da respectiva re!Jartição, uma das.
quact~ será devnldda, eQm recibo passado pe o chefe de secção,
do .\.r~hi m que 'liPII\ t'J' realizado o reecbimcnto, ficando a.
uu[ra archivada.
§ .:!". O prazo de dez auuos. fixado neste artigo, será ele\ad•J a 15. quando não puder ser menor, para a remessa dos
papeis de que frataru o,; ns. IX do art. 3• e X~'l do art. 4°
H tiL•s que forem n•sen·ados.
Estes den!t'ão, quandn l'(•mettidos para o Arohivo Nac;ional, levat· a twla m·n•ssaria para que se não confundam com
"' dr••rmi!'l.
,\rt. 11. () dil't•t:for do .\t•cllivo solicitat·á, aos governatl"n~.'i ou prr!'<idcnlrs de Estados, a remessa, annual, tle uma
eollet·~;ãrJ. impres~a ,. aul.henl icada, das lei~ do respectivo Estado; lJeJJI a~sim do,; rdalorios, mensagens. e outros actos
cujo conhecimento possa com·ir· aos interesses polilicos ou
historicos da União; ~~ fiea igualmente autorizado a permutar.
as puhlicatõcs do Are h i vo eum outras de institutos ,congenores.
Art. U. O Gowrno, á requisição do dircctor do Archivo,
''· J)Ol' intermruio dos agentes diplomatkos ou de pessôas para
isto eunmTii~siouada~. pr·omo\·r·rá a acquisição ou, pe1o menos.
a cópia de quaesquer doeu mentos importantes que, porvenlum, existan1 em paizes e::;tr·an!H'iros. e que se refiram á hisloria, geo3rap!Jia, etlm•g-t·nphia, iudustria e riquezas naturaee
dn Brasil.
.\rL 1:3. l't~lo ll1ioi~t.ru, " nwdianf.e [JL'Ol'losta do dirootor
d" Ardtivo. serão lllHll'1'3do~ agentes auxiliares, em numero da
JIU\ e, na Capital Fcdpr·al. " dn tres a seis, em cada Estarlo,
r'llli'Ui'l'i!ê3dos de dl'íiCOJiril· ,, ohtcr UOCUlllentos importantes,
da natun·za do~ de quo lmla o artigo antecodenLe.
Art. n. A C~Sl'S agentes, )JCIII como a qualquer JunccioJlUI'io do .\rc!Jivo, COJlllliÍSSionado pelo UÍl'PdOI', serão franlfll••.adns ns arl'lri\·os " ~~a.rlnrins elos f.ribumw:-~ .. repal'l,it;ões o
r~f.atu~kt'iHT•'·IllH:'i puhlir·o~ l'ctll'raPs. IJL'ecedendo a.utfl!'iz.at;ão do'
r11ini~lrn da .Jusl.ir;.a " Ne;;o,·.ios Interiores, ou requi1'i!;.ãu deste
aos outros JJtinislros :-:uh t·.uja juristlict;ão estiverem; e mediante auioriza~ão dos gon~rna.dores do§ Esta.dos, quando 'OS
e:'lallclccimcnlos furem cstaduaes.
· ·
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J\rt. 15. Os agentes auxiliares ·visitarão, oblcndo liccnca
IIns respectivos encarregados ou administ!'a:dorcs, os archivos
r eartorios dos cabidos. conventos e associações .particularüS,
1•ara melhor <lesenwenlln da sua conunissão.
Art. iü. Os livros, dauumenfos, po.peis impressof', lit.ho-graphados ou manusrriyllw;, que forem para o Ar.chivo, ficarão,
provisoriamente, e-m ~ala especial, nnrlP, om livro proprio, llB
iar:í, flrOJttpf.amenlr. fi rr~ppef ivo lruwantento, declarando-se
n data da f'ntntdtt P a ]JI'Ot't•flpncia, eoJtt as obi'crvacõe::~ ner'('ssarias.

Jkpoi3 do lanr,ainollo cH~ fmf.rada. a •~eere!nria Jnró. a ilisf.rilmit;fit) üs rompdenln f'e,·ções, nt1lando no referido liiTfJ
a f:airla }lRI'f'.ial 1111 lutai. I\as :-wt:r.ões srrão ronfr•ridos l'Olll as
J'l'l:tt:.íJ"~ de (jllfl lrala o ~ :l" .fio art. 10.
O,; qu" :;n a'~liart·.m muito rlamnific:ulo!'J ou denotarl'nl a
t·~isl••nr·ia rio polilha, on hottYerem sidu atflcados por outros
;,,,1,'r:lu.', 11fi11 )l'riio o fl!,sl illlf lfllll lhes rnntTH,I.it· ,qclll :;.t'l'l'Tlt
r1·daur·ado.; ou pa~~.san•ttl JHII' Ulll Jil'tiiT~:'u di) flllltir,a,::ill
P!"'''l"'iada.
,\I'! .. J I. Tmlr1s os tlocunwnlos o rrapeis 4lo Archivn,
."PI'iío t·ln.";;ificndos, nurnrràdos, c marcadoq com a t;eguint.e
cit:•rH'Pila: ·r.\rc\tiyo .:\a!'ional d~t ltrl,uhli,·a dos E~f.auos tJuidos
d" Hrrhilt.
Art.. IR. A elassifieacãu ser[L Jeila ·~tor rnafcria. :<'·
;:llillf!f,-::c 1:111 cada matr~ria a ordem chronolog-ica.
U llll)~lllll syslcma se•·á a.,_],lptado 11;1 orgaJ.iza.r,;üo uofi re:;1''':·Lil·u:; ('al.alof!HS; enfrdanto, haverá imliccs alphabeticos ·e
··-lirP!lrllPf!it)ll~. Ilcpois rlc organiz;adus, Lltwerão ser ilnprc~sos
r•: 'f's enfalogos, I' os da hihliot!Jeua P mappotlwca.
A r!. Hl. Os 1ivros manu~cripto~· e o.o; tloclllnento::; quf\ es1i1 r•t'l'lll illrgiveis ou damnificados srrãn restaurados pm· m~io
1IP lraslados fi eis, qnc serão rcvct>l.idos. 111Ha sua. authenl ieidar\ro. d:ts :t~signa!.uraf! tio n•,:peclhn :i'Jwfc tle ·scccão e do
dil'f'dill'.

Arl. 20. I\ãtJ será vcrmiltidu a pcssôa alguma estranha
:1'' ,\rcltivo, ainda QLH' funceionario pnblit·o, pr.nctrar nas salas
dr (r :dJalhn dos funccionarios, nem naqucllns em que se achal'f'lll archivados .flocumcntos. liuos, etu.: c quem prcci~at·
J::lat· com algum funccionado, o fará na sala de Tccepção ..
Art. 21. Os funccionarins do Arcltivo não poderão dar
)Jtl''cas rrn livros, papeis ou eaixas que eunt.cnham doclltlH'nfos
~r·:1t J11't'Yia autorização dr1:3 chefes das ~;ecçõcs em que Ira) i:d llf'lll.

:!'~. Os funl'r ionarir's de uma Sl't't:ão niío tleverií.n dia mitra. sa!Yo em obJecto de servico. nem entrar llaê;
é;u:.,; salaf'J ti~ deposito:-, :::em prf.via autorizacãn tio tlircctor tllt
<i~: l'('~l'f't~f.ivo fJhefc de scecão.
Art. :!:J. A ningucrn é licito Lir·ar cópia. nem publiear,
"'"lll "XJlrt~s~u conltecimcn!.o ,do diredor, os documento~; itH'tlil"~., ali tleposiL:tdo~. ('Js q1tt.• o fizer<~m incorrerão JJ:Jo; twn:lo;
d' r:"rliflll h•nnl ffLJO lhes fOI'I'Dl o,pplict\\·eis.
O r·m•srntintPnf.o st•r·:l dndo c.om as r'au!elns ncces~arias:

.'\rf.

rigit·--~f'

r·. :il(·nt tli;do. a IH'~s(ia a

qlll'tll fôr pPrr;litti<la a rmblirar,ãn
olJril-';tHJa a entrermr ao _-\rdtiYr> jJe;o; L'Xt'lllDI:wl's, a11
'JIIi'lifl~, do Ílll]ll'PSSO.
1\rt. 21. s~rfío dadas, a quem ns pedir. mediante rcqttcc<Jpias ou c•~d idiJcs Jos doelJlllt'ntos C'ii~li~nl L''. WJ

fi:·;p·(t

., i'"''"' "•

ACTOS D9 PODER )lXICUTIV()

:Archivo, cxceptuados os de caracter reservado; não sendo
ellas passadas sem que o interessado satisfa~a, préviamente,
o sello, calculado por modo approximado, e completado este~
ou restituirlo o excesso, quando se houver de extrair a certirião.
§ 1". :São isentas de tal pagamento as buscas, certidões
r eópias, quando, por interesse do serviço publico, forem soJ:~·.ifadas pelas Rrcrcl.arias de Estado, chefes de reparticões
J•l:hlieas r fnncrionarius pnblicos, em razão do seu emprego.
§ 2". A!'> ccrtidõrs, para terem authenticidadc, deverão
runfPr a a~~ignaf.ura. r•or nxtenso, do func.cionario titulado que
a~ houver lanudo. a dcclara•~ão de
terem sido conferidas
JH~lo chefe da ~er~fío rompetrn!P, a assignaturu, por . extenso,
d•• dircctor, srr!Jrc a •·~fampilha do sello, e a appostção das
a!'rnas da Hcpublica.
Art. 25. Nenhum doeumento, maço, caixa ou livro poderá sair de onrln r~fltP.ia, quer para o ·serviço das secções, quer
JIHra a sala de consulta, sem que, no respectivo Jogar, seja
Jlflsl o urn enr·ffío Prn que ;;e dedare o objecto tlaJhi tirado, o
n• lllf' de quem o l.it'Ou e o 1'isto do chefe de sec~;ão.
l~sso cnrf.fio ,qerft entrc~ue ao c1Jefe da sl'cç·ão, depois que
t• ohjecto Mr posto no seu Jogar.
A l'L. 26. E' IJJ'Ohibido retirar do Arch•i.vo doeumooto ou
livro. Serão fornceidas cópias authenticas de dooumentos,
qunndo requislfadas por eonveniencia do serviço publi0o.
A1t. 27. O direclor designará um dia na semana,, no qual,
de urna ás tres horas da tarde, possa ser visitado o Arcbivo, e
;;erá o visitante acornpanhnrlo pelo director ou pessOa por este
til•.signada.
CAPITULO I1JI

Art. 28. A !':ala de consulta será franqueada ás' pessôas
tl c·rcntcrnentc !J·nja-daR, ma iores de 16 annos.
Art.. 2\i. As con~illt"~ dfPct.u:J.r-S•~-ão nos dia!l uteis; co-

nwr.nriío

~í!'>

12 horaH, c deverão ficar concluídas 1.5 minutos

:ml C':\ {)e se encenar o Pxpediente.
Art.. 30. Os commltantcs estarão sempre sob a fiscali~

7.ação de um fnnccional'io designado pP!o director, e que, soh
lii'Ptexto algum, poderá n,bandonar o seu posto.
Paragmpho tmico. No caso de não poder permanecer na
~ala, devel'á fazer a devida communicaçl'io ao director ou sel'l'f'lnrio, vara flllf' lhP se.ia uado substituto.
Arf. :~·I. ~o yrstihulo do edifi·cio o consultante receberá
11ma scnlhn. com o llllllll'ro rorrespondent11 ao logar om que ficarem guardadofl. no \'Pflf.iario, o seu ci!Japéo e quaesquer
ob,icrtos q11c tenha. f' lhe ~crfio restituídos na occasião da salhida. mediante a rnfr<'ga da allmlida senha.
Paragl'npho nnko. Quando o consull.ante precisar, para
:mxilio dl' s1m commll.n, rlr> papeis, livros, instrumentos para
dPscnho. ou ouft'Ofl oll.iPefos, poderá. leval-os para a sala de
COJlRullas, si holtn'r obtido, préviamente, do director ou do
chefe da sPecão. relativanwnle á sua consulta, uma guia ~
(Jlle sr,iam declarados os objectos com que possa entrar e
~air,
·

:\ri. :12. Ninguem srri ndmittido á eonsulla sem que,
P pm· r.seripto, indiqur, em livro proprio, de modo e\arn,
Jllilllll'ilt~o ~' 'xpliciln, o que df'sr.ia·:· l'OI1'stt!Lat·. :Feita rssa imül':tçiín, o livro snrú enviado ao chefe da rrspcct.iva srcçfio, Jlüln
fmJCciomtrio incumhido da !'israliznt;>iío do sm·viço de consulta,
afim de l(llf' rlp;;;igne o rlia em quP pnAsa sr<r dada soln(:iío ao
a·:.~11mplo, si não ftw pnssivrl fazt'l-o itrmrdintamont.r.
~1'1. il:1. O rlll'fP da ~Pr~·iío l'PSJlPCI.iva mandar:í dar a
llllst'a IH'l'P~;;aT'in par· a sahPr ~i n JWdidn púdn SPI' sal i<~fr~il.o; 11
J't•snllado dP~sa hu~r·a r'rHJSinr·:'í dP infor•m:u::in, f'srJ'ipta. p!·r~1:111:~ pr_•l" !'Jrnr·einnarin di.~to incumbido.
iH!-. :1~. i'\ o r•ac;n dn srr at!Pndivel n pPdido, o ellflfr> da
";lP('c;.ã" d,•qignnr:í " dia 1'111 IJIII' n r.nnsnl!:ml,• pn,~n tawr a r·tm-~:rJII:! JH•rlidn.
1\ t·l. :r;.. O ennHtlfan t.r, ante.~ de li H· s1•r Pnl rPgue o f!U~
l'flliC~f iltl ir· nhjr•rtn da eonsnlta. assignará lllll t.rm10 rlc rrsponnnl.r>s

<aloiJidaclr, no qunl SI' nH'IH'.iouará o numl'l'n dn papPi" avnlsns,
; i 11 1)~. mapna~, rli'Sf'nho:;, plantas. auto~. Pte.
0 r,•rrno P a SPnha srr•iio l'Cel'hidos JJPIO fnnreionario in('lllrrhithl dl' fisr.alizat· o SPl'YÍf.O flr• r·on~Hlln, P mamladoR rnlrP~aí' an I'!JPfn da Rt'i~f.fío a qur JWI'Ienreer>m OR nh,irdOll; {)r•.poi~
til' l'l't'Phido.4 1>Rfes, f' Yí'I'ifit•nrla a sua inlep-ralirlnr!P, sr>r·ão l'f'<-liluido~ an r"nsHI1nn1P o fpr·mo P a spniiia.
c\rt. :Jti. Em ltypothP~e nlguma .srr{r Jll'l'lll itt ida n con·mH~I, simultanra, ilt! rrais dP nma P"JIPt'ir ntt enllPrt;iio rlo
~la(wis. livro.~. mapp:L~, Pff' .. f!liPr Jli'I'f1'1Wr1lll :t 11111a .~I'CC_'ão,
qrwr amai.~ riP uma.
:\r f. :r;. D.s elwfP~ dP snt'(;ão. allí•nr!PJHln (t naLHI'PZa do
((\H' füt· rl::Ldn :í. rnn.~nlf.a, limit-arão a qnnntirlarlo rln livros,
mappas, plant.as. papPis fi\'Hlsn~ I' ohjPI'In~ rptP f.l•nllam df' ·'C'I'
ull rrguns para l.al fim.
J'a.ragrapho llll ir o. Qnando c;n fmf ar de ai! lo~. não ~I'J'!Í
J'f'Jrnitfida a con;;nJia r]p mais dfl um livro dfl auf.o;;.
A ri. :1R. 0<; 'pap~is t'Psrrvarlos nf'to pprfPrfio ~AI' consnltnrl"s fif'lll TH'o;via f' PXJll'l'i''<l flllfOl'iZnf:ão do TllÍni~fl'tl da .Jnsfil_':t
<\

;,;1'1! 11('iOS

Jnff'l'ÍOT'f'S.

Ar!.. :19. Os ronsull rmtl's set•ão J'esponsabil izados, erirninnlnwnlr•, pP!os rlatrnns 1]\lll intrnrionalmPntn rausai'Pnl no
l'diricio. ao nwhiliario P nos ohjcelos consnlfarlns.
'Art. '10. E' rle!'rso nos eonsullanfes fumar, apoiar·-se s.ohrP
os lin'llS, mappas, plantns. papni" " oh.ieeliJs; fawr-lhes mar-

cas ou móssas rom lapi~. tinta. unha on onlrl) inh•tunPnfo:
31Htol.al-ns; rollocar sobrP eiiPs o papel em que nscrevr>m; oecnllal-ns :í inspcrç.ão oetilar (Jrl funccionario incumbido ri.'.l
Rl•rvi1;n ele r,onsnlf.a; fel-os ftJra das nw~as; pcl'lur·-hat' o sileneio Jl(ll' nwin riP conYm'.~3 ou leífura Prn Ynz alt.n, P pro(·f't!Pr' dn mndn n atf.rah i t' a af.f.pnção das dr.mais pPssoac;.
!\ri. /j·f • •r\s pesst'las que íneoncrmn na diSJ1mdcão rio arfi~n anlt>r.cdPnln ,p,·ão rnm·idr11la~ J)('ln dir·1•('lo1' par·a sai!' ria
~::li a

d(' c·.onsull a.

P:u·:1~raplur nnif'n. Si J'cinr.idil'I'Tll r111 qualquer f!o'l ml'nl'i"natfm, n.rf.n~ •.~Pr·-lhr>~-:í pt•ohihirla a c•ntrada na allwlida
· :tf:1, prln I Pinpo f( !li' o rlirrrl m· ,f'JÜilurlr.r ronvrniPnl f' •

.<\J•I. -'!:!. BPrão, tambmu, conYidarJas para sair, ria saiu do
a~ rws~CJa<: qtw offcnrlam ou de~rr>~pritem o~ fnneciui~<·: d:t HPpUI'I ir: :i o. P.m oh.iPrt.o rir f'Prvic:u ymhlieo.

C.nn•:ul!a
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Paragrapho uni co. A reincidencia, no caso deste artigo,
será punida noR termos 11o paragrapho unico do artigo anteeedcnte.
Art. 43. Quinze minutos antes da hora em que haja de
ser encerrado o expediente de consulta, não será permittida,
pelo porteiro da Repartição, a .entrada de pessôas ,que desejem
fnzer consultas.
Art. 44. Cada departamento da Repartição terá um livro
parn. inscripção dos pedidos do que. nelle esteja guardado.
~ 1°. o livro de inscripção de pedidos para consulta terá
1n'~ partes : canhoto, meio e frente.
§ zo. O canho I o, que ficará, sempt:'e, seguro ao livro,
deverá contr..r, não só o pedido do consultantc, seu nome por
nxLenso, e sua resideneia, como tambem a informação consequrmte á busca ou o despacho do chefe da secção; o meio,
mn qne. será cscripto e assignaflo o termo de responsabilidade,
Sf!l':í restituído ao ronsultantc .
.CAPITULO IV,
PESSOAl. DO ARCJIIVO

Art.. 45. O quadro do pessoal constará de:
i Director.
3 Chefes de secção.
4 Arctdvistas.
3 Sub-archivistas.
9 tAmanuenses.
5 Auxiliares .
1 Conservador da bibliothecà.
1 Inspector das offirinas graphicas e de encadernação.
f !Porteiro.
1 Ajudante de porteiro.
Os serventes e operarias necessaTios.
Art. ~G. Serão nomeados por decreto o director, os chefes
de secção e os archivistas; e por portaria do Ministro os demaic; funccionarios, exce.ptuados os de que trata o art. 53.,
§ 1". A nomeacão do dircctor será de livre escolha do GoVPrno e em commif;são.
§ :zg. As n0meacõcs de chefe de seccão serão sempre
feitas por merecimento; as de arehivista c sub-archivista
serão por accesso, na razão de dois te.rço:; por mereeimento e
um terço por antiguidade.
A antiguidade será a do effectivo exercício no cargo,
rtlm exclusão das Iicencas e faltas.
Nas promocões por merecimento dever-se-á ter em atl.enç-ão as ·habilitações, a assiduidade e o procedimento do founccionario, a sua derJicacão ao trabalho c a importancia dos
>:rrvi('os cxPcntados. As prornocões serão feitas ó vista de
in l'ormacão, fundamentada, do director.
§ 3°, A' nomração dos amnnuenscs precederf.'í com·urso, que
srrá commum á Bihliotl•eca Nacional e ao Museu Historico
Nacional.
Art. 47. A inscripção para os concursos, por meio dos
qnaes se preenc.llwrão os cargos a que se refere o § :3o do
:1 rt igo antecedente, será ,,berta na Bibliotheca Nacional.:

•

§ t.• Serão admittidos á inscripr;ã.o os candidatos habt~
litad-os no curso teebnico.
§ 2•. · Nilo se tendo inscripto c::.ndidato nas condicões do
§ 1•, nova ineeripção será ::tberta para aquelle~~ que prctvarem
haver e~ido approvados nas materias a que se refere o art. 76,
prestaàOI nos lo.etitutos ali Indicados.
§ s•. Em qualquer das hypotheses dos paragrap.hos anf.efwres. só se inscreverão os candidatos que provarem ter
mais de 18 e menos de 30 annos de idade, e preencherem as
d.E~mais condi·cões exigidas.
·
Art. 48. No caso de se terem inscripto candidatos habilitados no curso toohnico, os concursos constarão de provas
eacriptas, praticas, de desLripção e classificação de objectos
pertencentes oás col!ecç5es das varias secções dos tres estabelecimentos.
Art.. 49. Ver i ficand·o-se a hypothese do § 2• do artigo
47, consistirão os· concursos em provas escriptas e oraes de
todas as materias do curso technico.
Art. 50. Effectuar-se-ão na Bibliotheca Nacional as
provas do concurso. á excepção c'~s praticas que versarem
sobre obJectos do l\fuse·.u Historico Nacional ou do Archivo
Nacional, as quaes deverl'ío realizar-se no estabelecimento a
que taes obj ectos pertencerem.
Art.. 51. As commlssõee julgadoras dos concursos serão
compostas do director de um dos tres estabelecimentos, como
presidente, designado na occasião prlo Ministro, e dos
pro'fessores do nurso technico, com~ examinadores, ou, na
falta destes, de funccionarios designados pelos respectivos
directores.
Art. 52. As disposições complementares que se tornarem
r.ccessarias, quanto ás condições em que se deverão realizar
os concursos,· constarão de instrucções approvadas pelo Ministro.
Art. 53. A' nomeação do porteiro prooederã proposta do
director, a quem fica competindo a do ajudante de porteiro,
a do inspector das oifficinas, a dos serventes e a dos operarias.
Art. 51 Nas hor;,s remlaml3ntares é prohibido aos
funecionarios ocr.uparem-se de trabal-hos que não sejam os do
Aeu emprego; bem asRim. conversar e fumor nas snlos di>
trabalho e suas dependencias.
Só em cusos excrpoionaes será permittido que os funccionarios deixP1m. momentaneamente, o serviço para receber
pessôas estranhas que os procurarem; não podendo estas
entrar nas salas de trabalho. Dever!io aguardar os funccionarios na sala de recepção.
Art. 55. Não podem os funccionarios, seja qual fôr o pretexto, levar para fóra do Archivo livro de registro, maço de
documentos, nem mesmo quaiquer documento; não po9erão,
tamhem, organizar, para si ou para outrem, colleocao de
asshmaturas autographas, de sollos, ou de quaesquer péças
do Archivo.
Paragrapho uniw. Todo funccionario é o'brigado a renô:
ou mandar renôr no Jogar de que foi Urado para consulta,
exame ou qualquer trobalho. o d')Curnento ou livro, maco ou
raixa. Jogo que tenha a·cab.vJo essa consulta, examo ou trabalho.
Aft. 56. Além de incorrerem nas penas do Codigo Penal
que lhes !orem applicay.~·is, serão demittidos os funcc.ionado'S

que revelarem o assumpto de papeis reservados existentes no
Archivo, subtraírem ou extraviarem qualquer documento a
este pertencente.
Art. 57. Ao director compete:
I. Dirigir e fiscalizar os trabalhos do Arohivo, Jilara melhoramento do qual tornará ns providencias que estiverem a
SPil nlcance, propondo ao Ministro as medidas que entender
convenientes.
li. Promover a remessa, para o Archivo, de todos os
dneumentos que whi devam ser recolhidos, reclamando-os,
por si, ou por internwdio d0 Ministerio, para o que poderá
corTcsponder-se eom todos os funccionarios publicos.
HI. Corrc~ponder-se com os directores de estabelecimr:ntos congcnPres no estrangeiro, e proc:urar obter, por meio
<J,~ pcrmu I a, c. mcdiante préYia autorizacão do !\Iinistro, origi!lai'O> ou e6pi<ts authcnticas dos documentos de que trata o
ar!..

1~.

IY. Prnptn· ao 1\linisLro as pessôas que devam servir de
ngrntr·s auxi I i::m•:-<, i.J u r r· no Djstricto Federal, quer nos Est::t!os da União.
V. Agradecer, por si e em nome do Governo, as offertas
dr! documentos c outros objectos feitas ao Arohivo, e mandar
publicai-as, prla imprensa. mencionando, tambcm, no seu retaf o rio annual, o nome do offertante e a qualidade da offerta.
'VII. Da1· po~se aos funccionarios da repartiç·ão, tomandolhes o compromisao de bem servirem, e assignar, com estes, o
r"spectivo termo.
VII. Designar· a~ secções om que devam ter exercício os
funccionarios, ou commissional-os para trabal,hos especiaes,
de ordem interna ou externa; removei-os de secção, ou disJ-Pnsal-os cl1! commi~.,õrs, confor·mc a urgencia ou necessidadfi
rio serviço; escolher, dentre os archivistas e sub-archivistafl,
o f}ne deva servir dr. secretario, e os funccionarios ~que tenham
tl!: auxilia;· os trn.bnlhns da secretaria.
VIII. Conceder licrmc:i aos funccionarios, no limite do suas
:li trilmiçõrs, podt'ndo .iustifiear nté oito faltas.
JX. Ter soh sua inspecção os livros do ponto dos funccloTHlrios, justificando, ou não, suas faltas: assignar e remetter a
lo!L:J mensal respectiva ao Thesouro Nacional.
X. Impô r aos funccionarios, na conformidade do art. 100,
n~ penas di~ciplinares êm que houverem incorrid0, represenUmdo ao Ministro contra os que se acharem no caso do art. 56.
XI. Ordenar, dentro da quóta distribuid!l na tabella que
lhe fôr remettida pelo Ministerio, as despezas com o expediente, asseio da repartição, e as autorizadas por outras con~ignacões.

XII. !\I andar, nfio havendo inconveniente, dar as có<plall
ou ecrt.idõeH requeridas, e os traslados de que trata o art. 19,
XTII. Determinar, ouvidos os respectivos ehefes, todas as
mndidas eoncerncnf l"·: :'t Ol'!l:mização das secções, :i cla~sifica
''iio de dorumen! os e 6 nonfPcriío dos inventarias.
·
XIV. 'Dirigir as rmhlieaçõso do Arcllivo Nacional, em que se
h:mst~revrrão docnmento~ inertitos e interessantes, trabalhos
f.•.1ke cliplmrmci<t, t• h i :f.o!'ico's dos funccionarlos da Repartiçã.o,
c·!llnlor.ros, índices du;: respectivos documentos, e outros.
XV. ;\l)resentnr ao 1\lini~tro, até ao dia 15 de fevereiro,
11111 relntoriu elo nJIY>imento do Archivo, concernente ao anno
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nnf.erior, fFtH~r quanf.o :ís nrquisi~ões feitas, quér quanto aos
Pxecnl a dos ou rm andanwnfo. proponcltJ as mrdirlaH
ot; p1·ovirl.cnc:iafl r1110 ont.endor coJJvonirnt.rs on necossarias.
J• I'Ssc y·clalol'in acompanhnrá a pl'uposta rle m·çamt•nLo para
:~:; rl11~pr.zas da llrpart.i<;ão 110 anno ~egn int P.
XVI. Tnmat· partt~ JHlS rruniõrs dos dirt•t'l ore!' rlns ostnlrnhall111~

ltPinr.inwnt.o:-; r.nrarrcgarloH do

approvnr,iin rlns pro[!J'<111111l:t.';

X\'11.

lit>f<i~tHlt',

Indo;<

r~ur~o f.cdmico, P concot'L'f.~r PA !';}
nrgnnizfH~iin 1Im: hnrnrios.
os nnnnN. os fuitrr.ion:lrio~ 11110
I'

rkvarn C:l't'\'iJ' NtHW Jl!'Ofrc;sorr•c; das ma.LI~r·iac; do l'ltl'flO trchni1~rt

n t•argo do Arrhivo, r·, q1tando nrrPs~at·io, NHlvirlar !fii'~R•)as
''""'nnha", dr rrcon!Jreirlo merií.o.
X\' I 11. ProYidrnniar· pam o r1•gular fulwcionanll'lll o do
rrJJ'"'' lr•t·.lmico na part.c· roJWL'J'nentn a11 .\J•c!Jiyll, ,. Jll'l'"<itliJ· 1t:i
•·ê :"""~ das materias alli leecionadas.
XIX. Exl'rcer qu:wsqne1· outraf' allrihnic;õns qtw lhr
• '•>ll>"t'l'ltt por "·'''~ J·ngnlamnnLo e mais disposir;õn~ elll Yigor· •
.\X. O dircnt.or sr'I'á subslil uidn, rn1 srus impef!inwnlo,::,
1"'1(1 1'11PI'P dn St~1~1.:ão rleRignado ]JI'Ift J\linisfro, f', 1m fall:t dl\
dr· :ign:wiio, pelo mais antigo quP Psi.Í\'1'1" I' tU 1'.'\l'l'l'·iein.
1\rl. ri8. Os chdt•s clfl srec;ão dirigirão
a:~
J't~SJH'C.tiv:J~;
·o·c,;õl's, fif'fl;nnrlo a~; in::>f.J•ur~:õrs tio rlirecf.t~r·. pr!ranf.P qurrn.
'""", tnr.q, siin os rr.~ponsaveis prlo sprvi·co.
Arl. !'iH. t:nrla 1'111•1'!' df' srt·~;:ãn ll'ri para m.Jxilinl~u um
arl'!ti\ isfn. um ~uh-arehiYist.a ~~ demais ftiiH'l"·iOnariog nrceR·::IJ'iU". dw;ignados pnlo din•ct.or, o,<; l(ll:H\S llw Jicarí'ín immed iu I:utwn Ir• suhor!linadm, ·ralH'ndo-lh,. t't•prrf'<cntm· no f] ir·rr.tor
a l't•:;pl'ilrt u:H l'alfas 1lf' l'lllli'Jli'Íllll'llfll di'

do'\'1'1~1', [lrtl'

jJ:II·Ip olo:;;

ll11di dn;.; fnnceinnnr.ios.
J>a t·:lgt·apho 11 n ieo. ~n c.ao;n dr SI' r l'scollt ido um snh··fll'·,.lti\ i~ta para sr•errt.arin, n rlit'l'('.lor purlror·(l oll'.oii'nar 1hi~· ;1r, lri1 i• las p3ra 11111:1. s(> >:Prt;fío.
:t

''''·fiO. Com]Wir an.~ el1PI'rs dP sr~r~c·ão:
I. Consrnar. clnssiJiear· 1• inn•riln!'i:u· os o!<trumenln.c; r
1•npr•i,; r•xistf'nli•s no .:\rr!hivo, P ma.mlflr rollncnl-o." Pm n•ns
rir 1 ido; lngat'PS, proecdr•ntlo do Tlli'"lllo llllttln q11antn aus IJIII'
f,., r·nt -I·Hdn rcerbirlos.
I r. Di~trihui t'. como Pnf onclrrtm rltlt\·rn irmf.r, o·; Iraktllll>.'l f•ntrl' os arehiYislas. snh-arf'l1ivi~la~. :llnant~rnsP:.; r d1• ..
lll:tis l'llllf"!'ÍODUl'ÍOS.
riH. lliri.~ir a nr~nniznr:in oJ,~

dic•H..:.

iHYI'Jll:ll·iw. l':il;tJr,·::"·" ,. itt.

n·.

Fawr ou mantl:ll' fazr.r a hn~ea dos clor.umrnlos sona snla d0 !Pilnrn, on 1!1• que .~n JlPdirr•nt rPl'lirliir~ flll erípias; ennl'1'rie r> r•llf'PIT:ll' f'R'fl.~ f'(Jflias
I' ,.,.,.l.idíir>s. para .~1'1'1'1!1 anlho•nf ieaolas JH·fn dit·,•o·fol'; ,
I'l'\'f!l'
011 mandai' rrvt•r a~ Jll'oYas IIns doenmNJI.n~ ,. indil't)'·: it11'fttirf,' n:t.' 11P11hlirar:iil's do .t\rrltivo :'o!aeion:JI».
\. Tn1na1' nofa, l'lll livt·,, c·spPeial. do IJII:tlfJUPI' rlocumnnfo
l·twnnfJ :trln no rlr>rm•;;n de seus frabalhn.~ I' qui' 1111gRa ~Prvil'
dt· ;11txilio ú Hi~fnria rio Br11.~il; P r>xig-ir· IJLII', f:nnlll'm. 11 hlt':llll
,,. ltlllt'l'ional'ins rln sna. St~c,r:ãn.
·
Yl . .l'l'''·'dat· n l'i'ffuisitn1· :í~ onlr:t·: ~(·r~r·il"'' r•.,cl:u''''ilil·itadn.~ Jlal'a rfll1'mifa

'"' >tio~: .cllbt•P lll:tlf'J'ia ele ~Prvir'o

\'li. Faw1· lançar. r.m .1 i \'l;O>; "rrnprio~ r> cmn lmla a r·laI'I'Z:t. n r•nfr:lrla P ''ilirl:J cl1• tlorlll1!Pntm: f' p:lpPi" rl:1•: rP'aH'I'I Í\':1~
' • ' ~ • I ' 1~ j " ' •
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VIII. Indicar, annnalmente, ao dirert.or, af'i.m de serem
inutilizados on vendidos, os papeis inteiramente superfluos,
r,omo carLas 011 officiOR ~l'm nf'nhum infrresRr. r,ópias Pm fluplicala, fêllt.as (lm hranco, e os que, vor sua natureza, depois
rli1 rorlo lapso de fpmpo, ha,iam perdido todo o valor.
lfX. Apre~rntar, at!l 15 rle janeiro, afim de servir do base
nn Plrmento para o I'clatorio annual do dirrctor, uma. exposiç-ão f•.ircnmstaneiada, elo movinwnf.o rlc suas ReeçõPs, no anuo
ani.Prhr, l'sprl' i n.·aruln o~ trabalho;:; rffert.uarlw; I' smrgm·ind·l
a~ H!!'d i1laq nu prt!\·id••ncias fJlH' rmn-rnham ao r·rspNJI ivo ~er
Y ÍCII.

X. F:nrarrrgar -se. salvo rxrusa just.i fica da, do ensino das
mafPriaa do cursn 1Prhnicn. f' quf' dl'vem ser lrrcionadas no
Archivo; org-:mizar nR rrspretivns progrnmmas. 11 fa,z,rr part.e
das commissõrs jHig-nrlni'll". nfio ~ó rlo" Pxames . mas famllcm
r! o~ concursos .
.!\ri.. 61. n~ rhP l'P~ r! c ~f'!'(: li o serão snb,.,tiluido~. no R Reu;:;
impr~din1Pnfo~. wlns a1 !'hivisla~. mrrliante riPrlÍJ:!nnr:iin rio rlir~fnr.

Art. !i?. !\os rn·rh ivisl as. <:nh-amhivi~tas amamwnsP~ o

:-~uxilinrc'l

compPf!1:
l. Rxer.nfnr o~ l!·nhalhm; que lhefl forem distribuídos
prlns r~>sprr.f.ivm; rhf'f'P~ df' secção, Sf'm permissão do~ quaei'\
n:ío podPrão J'PL ira r-~ r anf e,; ria !lwra. regulamentar.
n. Chnmnt• a alfpnçfio flOR l'C.~per,fiyo~ f'hf'fp;; para os rlorumr•J!fO!'l qw' ronrnHf;·arrm nr>rP!'lsit.ando fie prPrnnções PRperi:w~ para sna consrn•a·çfío on prPeisnndo
rlP rrstanrac-iio
por nwio r{P cópia.
Jiii. Os nmhivistnR terão a sr,u cargo o sr,rvieo dr, organiz:niin dP> im·rntarios, ratalogos e índices.
JV. Salvo causa justificada, serão encarregados do enRino das materiaR do curso technico, no caso de terem obtido
rli~prmsa desse encargo os ohefes de secÇão.
V. Aos suh-archiYislas t•ompefc a restauração ou traslado,
dP .rpiP trata o ar· f.. Hl. P. rnrc:o aos mnanuens11s, rabe-Jo!Ir.'l
rxf.mir as rrrtirlõrs qnr fpn•harn rlf' srr conferida); netos rhr>fr~
rl1~ sr>crão: 11, famhrm. a rntrada df' papeis l'm lívros f'~Jlf'
l'iar>s o as huscas clf' docnmPntos para eommlfa.
VT. o~ amnnuenscs terão a seu cargo a numeração c o
rarimhnmenfo dos documento:>. restauraçõm;, cópias, c mais
'lt'J'vir:os dP rrnr nossn111 Rf'r incumbidos pelos chcfps de sccr:iio;
r> a. l':drac·~ão ria~ ePrl irlõPs fJUr !hajam de ser pOI' estes eon.fPI'irlas.
VII. Os an~lliares farão o gerviço que lhes .fôr dislrilm ido, roarljnvamlo os .amannense!'l.
Ari, li:J. Os archivisf.as srrão snhsUtn ir! o:;· 'J)elos sub-arr h i vi.qf.as, e rsf ,., pf'los amau1 t Pnsc~, merlianl c drsiguaçiio rio
ri i r·rct nr.
Art. IH. O ;:;pcr·efario ser:l snhsf.ituido pelo funccionari··i
rrtw frn· designado pelo dirert.or. :Jttenta a cafcgnria rios fun•·dnnarios quo senircm na srri-etaria .
•-\ri.. 6ri. O secrotado Ler:\ a sen cargo:
I. Receber, :ti)J'ir e distribuir ás secções a corresponrlPnr in. orrlinaria endrrer:ada no director, a quem ent.re~ará,
~r·m abrir, a que trm1x11r a nota «Reservado~.
•TT. A rlnssifica('ão e cmíservacão de todas as leis, dert·~>!o<:. rPgulam('ntos r imtrurr:ões do Governo, eoncernt:mte~
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á rrro(.'1io, organização e servico do At·chivo; todos os rrlalol'ios, impressos ou manuscriptos, do director ao Governo,
f'

os originaes das exposicões

annuar~

delle secretario e dos

'!Jefes dn seDção, feitas ao dircctor.
JII. Organizar a folha nwm~ll dos vencimentos dos eml :rPr.:adus c dos serventes.
IV. Fazer a corrcspondcncia do Archivo, do conformidade
r•pm as instr11cçõrs que J'CC'I'ber do director; mandar lavrar
,. suiJc:e:·.,n·r o•; lrt·nw.:; IJI!f' :;o diJ'I'l'ÜIJ' eomrnt.ir assignar; ~
r•·vt·r, mt mandar r,.ví·I', :1•: ]>1'11\·as 1l:t:' pn!Jli,•:H:fíe~ rdi'I'Ptllf'~J
'I_ I I·'

'~Pll 'i

~f' L'\' j i'( l·'

, ., \' .. 1-';,;(·r·, ·,;,~. cLh 1·n ele Entradas», imm1)dialo lnnçanwnl o
dr·~ dlll'llllll'!llo''• livros L' I]Uaesquer ohjr~ctos l!UB venham para
., '' .\ ''.' IJ i\''· e meneiouar a respectiva proccdencia e o dPstiuo.
\I. r:Jassifienr c ~r1ardar, para f·.cr annualmenl tJ ~~Iwa-·
,~,.,,,:,da, a c~OITI'S[HIIHh·Hcia passiva do Arel!ivo.
\"if!. T1•r :-uh '·ll:t p:narda 11s •rh.i••t•!u.': flp I'XPI'ilicnle, o:;
, ... , .. ,q,J:lrl·~ d:l'l ·':J>uhlic:H;ÍÍI'.<: do .'\,!Titi\11 Nacional:!>. do~ !'Pl:t··
ltii'Í••'

ÍiliJI!'f':;:,:o~;

c!o dii'I:rl.m·. dos 1'1'/;'lllamt•nlo;J, insiTI!c(}t"'•
dn dnssifil'a'•;iio, ele., merwionamlo, l'lll liYl'O ('''Ji'' ·
· ·:·1. a:; n:~prr.l.i\'as entr:Jrla:o e di:;lrihni~ões.
VIII. Apn•s,m!DJ' au dircelor. :d.,~ 1;) d1\ .i:meirn. ulll:t Pxl>~J':Í')() eireumslnneinrl:t
dos trn1,allw•' a ~'Cil cargo, 110 anuo
:1111 "ri n1·; snf!gcrindo ns medidas quo I·lw Jlareeerern t•nuve-·
''ír·!ltP:; no serYiço ela Sl'crelaria.
lX. l'rnep~~at· :Js riJnln~ rlafl de;;pc vts effecluada~ ,.. apro~
.'t'Itffd-a.<l ar.1 din•etm·. cJr•vidanwnlt) classificada::~, afiJn 1!1~,
1 nnel Li1lns :\ }"rcrP!:~r·ia de• Eslailo. Sl'l'f~lll nagas, e ddlll8
tonJn1' nota. rle modo qur,. f'lll qualqur•t· IJCcrr~i!io, flO~sa n dil'"dnr ~·~her q11anlo se tem gasto de rarla con;.~igt:ar;fíu lltCJl· ..
'i•llwc'a na fabella explicativa do orcamf'nto.
X. Verificai', anl.eR de distribuir fts sccçõeR, si as peti·~ões
1d11 :'"''

-'I'II'SPJllnrln:=; l(mt o;:; P!':rl:trPI:imrn(,o>~ Jlf'I~C:lsarins para a lm~··a.
XI. Fi~rnliwr forJo,; ns Sl't'vico:=; qw• nfío l"'riem·c•n•TJI ;'ts
'·'"f'('ÍÍPS.

XII. Funccionar !'omn srcrdario elas commissõ•~s l.•xarniwtdoras rla:: mai.l'I'in~. do enr::o lf'l'llnieo ]f'ccic,mvb:: 1111 :\r,.,, i \"1).
Ar! . Gô. Ao porteiro compele:
1. Ahir a rPparliçãn ás 10 hora~ da manhã e fr•t:lial-a
dPJirJis de cncetTados os trabalhos.
lJ. Cu ida. r ·da s<~gurança c asseio do e•lifieio; inspcrcimmr
r' .'H~rviçn elo njudnnte e dos .'ervcnles, c e11eerrar, diarianwnl.e,
'> l'r~pcr:f ivo JIOIJ Lo.
lJJ. Ter soh sua guarda e respon.;:abilid:ulc os objrel o:>
tk:l in:1dos ao asseio da repartição.
JV. In1rnl.ariar tnda a. mo'bilin. os utensilíos B demais
'•l•.ir~lo~ fia rep:ut.ição e ruidar da ~ua l'llllíW!'Va(;iin. D<'f:f·>O
irr\r·lllrll··iiJ sPr:'t riJtr<'~nc IIJ~ta cópia ·no Sl't'l'CI.ario.
\'. K•qwrlir f\ J'CI'r)H't' a. corresponclencia nffici:ll, lonJa!Hlo

1!'•1:1. d1~ 11lll:t ~~ ou11·a. no •I'O!IrpdPni'' prnloct,lln. t) Pnii'I'".:lllc!u,
iii:Jt11'dialarnl'llfr, :'t ~'•!I'.I'!'Ial'iU :t q111: h<lllV'''' rl~t~l'hich.
VI. HPr'f'!IPl' ,,,, J't'l!tii'J'ÍIIIPIJ!o:; diri;~irlos an 1liJ l'i'lrw, ~~
J l'll':n· JJo livro da .porl.a o'' t·,·;;pee!.iHH dc•spachos.
VII. FrJJ'Ili'l.'"l'. a qnem sr aprl'st•ttfar p:ua f'OIHnlla de
· 1 ,.lllllCll(t)~. a .~~·nlla r\r· qi\P fralu ":.1l'f.. :11. Pt•'C'lli'liid:t r···1
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fomwliuade, sf'l·:i o postulante encar.linhado á sala do conwl!as, onde fará a indicação a que se refere o art. 32.
VIII. Pôr o scllo da B.epartição nos papeis que dependerem dessa formalidade.
JX'. Impedir que tr-ansponha a sua sala para o interior
da repartição qualquer pcssúa ·com livro, pasf..Q, r.11os de
papeis ou ontroR objecf.os; guardai-os, mediante uma senha
numerada, c rcstituil-o;; na Raida, á vista da mesma senha.,
Conscnt.i r:í, porém, que entre 'com taes objectos quem,
rlr·Ikr' nceessitand<l para auxilio de consulta ou estudo, obtiver,
do dircc!or ou dos <'hPf<'~ do f'ceção, uma guia assignada. deelara·:trlo os nh.it'cfn:; C<111l (jlie porlcrtl entrar c aquellcs com
fJUC poderá Rair.
X. Pas~ar ncih" dns dcpllsifos das imptJrlancias do scllo
rf·a~ c<•rlidõP~, re~tifnind" a quem de direito, logo quo esta<>
rut't'll1 cnl.rcgurs .
.\f. U1wr·ll:•.,. fn<l:E ;1s ell:1.\"CS dns salas c a da porta
Jll'irrdpal 1lo r·difil'io .
.\rt .. fii. 11 JHll'f,·ir., S<T;i. sulJst.it.uido vf'lo ~;nu ajuuânfo
e e,:l.<l peln ~0rn•n f.c designado pelo direcLor. Residirá no
Prlirido do .\n:hhu, quand11 ahi hotncr as nccessarias accomtnndaçõcs.
"\rf.. GiL O ajudanfn do port.eiro, logo QUe se ~brir o
edi fic:io. pm·cmTcr:í as mesas dos funccionarios, arrumando-as
o fot·nrcendo-ar< do ílU<~ fi'ir neccssario para o e.:cpediente. Anxili:u·á o porfeiru, P t.crá a ~eu cargo o serviço da guarda
dPs r~hapéos c mais nbjPrtos de pessôas Mtranhas á repartição.
Paragrnpho unir·f). Poderá o ajudante do porteiro, quando
o r.lircctor o delermin:Jr, ineumhir-se da entrega dr, officio ou
dneunwnl.o do maior importancia e que não tenha seguido
cnm a eorresponrlr·nc i;t orrlinaria, entregue ao servente design:l!lo Jlf'lo rlircr.fnr .para desempenhar as funcções de cotrcin.1
.\T'f. rG,!J. Cumpde ao i nspcctor das officinas:
1. Iniciar <J srrviço rias officinas ás 10 3/4 horas da manhã
n (r)tminal-o ás fi hura,; da tarde, encerrando o DOnto diario
de entrada c sai da.
II. Inspcccion ar f odos os servicos tcchntcos. pelos
quacs é rcf1ponsaycl.
TIL Fazer, por cscripto, o 11Cdido dos objcctos e materiacs
ncecssarios ás officinas.
IV. Conservar e ter sob a sua guarda o material de typogr<JIJhia c de encadernação.
V. DisfrilluiJ' o senil;o pelos opcrarim:, mcrl!a::t.e regi!':l.ro, por onde se y10ssa Yeril'icar, facilmente., o ~rabalho de
cada qual.
YI. Dar entrada, em li\Tu }Jropl'io, aos trabalhos que
I '"I han1 de ser executados.
n r. ncs.ponsahilizar-se pl.'io extravio dos documentos
que lhe forem eonfiarlos para ser encaminhados ou restauJ":Jdné;,
VJTI. nnr as nnf.a;; dn l-lDTIIO para a folha de pagamento
rln IJ•es~nal.
,1.'-.'. J•~'\ccnt.ar ost ~erviço~ enviados pela Se1~retaria.
X. ArH·csentar. annualmeutc, ao director, uma exposição
rlns frahalhos cxccnfados c dos que estiverem etn andamento.
"\rt., 70. Compcf<~ no t~onservador da biblioUhcca oc~.
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l'IIJJaL'-S!' do as~eiu lia:::~ rc~pectivas ~ala;;, tl tlâ lilupetà i) COII·
~··t·vaci.io tlus JlloYeis, livro~, mappas; ineumbintJo.Jhc. tamlJcm
~~·rvi~·u

inlPt'no ou cxt.cmu que lhe fot• tlistribuido.
•.\rt. 7 t • COJupelo aos ~erveni.Ps Lratar do asseio do ctliJiciu, eum;crvação dos moveis,. livros, documentos c quaesquer
objectos l'xistcntrs Tla n•part.içfio: t•.abcncJo.J•hes, tambcm, os
::il'niços interno~ uu exlet'JII>S que lhes forem diskibuitlos •.
1.1

C,\I!'ITUUJ V

.\ri. ;~·.O r11r~n f.ed111it.:u dc~tiuatlu a ilauilifar ns cautlidalnc ;~" r:trgn de amaiiUeltsc tln fu·ehivo Nadntwl e da
Hihlirof!JI•t·a :\;u:innal ,. ao de :.l" ()('fieial do l\ln:;en Ilislorico
.\lar-inJLal. I'I!USktr;i da~ Cj':.:niuf···' nwleria~. uislriuuidas {!Ul'
d11i: annus:
f."

IU/110

l!istfrt·ia li!Lnaria:
l'aloP!'t'a!lhia e cpigraphia;
Uist.oria •política ~~ adminisll'aLil<l do llra:;il;
MclHwlogía e hi~f O!'ia da ar! e;

'!.."

ali//()

H ild iugr·ar11t ia:
Chrunologia P d iplumalica;
1'\tJmislllatka n si~illof,;t'aphi;~:
lt'llliPgl'aplJia e ('.arlo;;rapltia .
.r\rt. ·;:L () ensino da~ mal1·ria,.; st·r;i dividido ·~nll''~ ns
n:l abdeeimenl os a (}lW !'~ connntllll o e urso !t•chuieJ, r,almat/!,
ao Ar·chiYo 1'\a(',ioual o dP ltistol'ia política e administrativa
tio Jh·asil c de rhronnlogia c diplomatica: :'t Bi'bliof.hccm Nacional, o de historia liltPraria, de bibliographia, de palcograJlhia 11 epigt·apltia. ,. ri!- ieonngr;1phia. 11 eal't.ogr·aphia: e an
1\!ll~I'U llisfrJJ•ieo Naeional o de ;u·L·h••ologia ~~ histot·ia da artu
r• de numisrHatica c sigillugraphia.
A l'l. 7í. 1Culllo 11J'nf'rs.~OI'!'S das lllal.PJ'ias rJo eu rso fe•~hnico, :-ervirão os funceionarioH designados pelos diroctorcs
do" csf.ahel••cintentos a r]Htl l.aes mal.l•t·ias COI'I'e~prmtlrrrlll, n11.
1'111 t·a~o tln lll'l'l's:-idadt•, •11il.ra:- llP'"',.•as y•:u·a t'~"H fim t·ou\ ida(];~;; .
.\rf .. ·;;-;, Os pro;;ratL·n•as ,,_~r:'í.ll ll!'.:.:"anizado~, anniWfiiiL'Ilf.n.
]wl•··' prol'c~~ot•r•;o, H 'llbnwfti.tlo~ ü appr·ovn<_;ií.o do~ dit'Pel.ort'',
<flll' .'1~ l'l'UIIirfí•• na Hihlioi.ILe<'·a !\aeional e deverão cni.f'll•l•·l·-,.;p ~"lll't) " h11rarin e o regular f'llnrrinnam~'ni.o "" <'IIL'so .
.\d .. iH. ll•• lfi a :JL df' 111art;n, l''lar:í alu•rf.a a 111;d.rienla
11:1 ltillli•<i.lll'l':l r\';ll'i"nal. •kvr•1ul" p,; ,·andid;lfo" ao 1·· anno
;ifli'<'~"'!Jial' 1'1.'1'1 i<fij•>
tfp appt'IIY!II}!l<l llll' 1.~'\Cilllf'~ tk JIIII~IIJ
;.:'111'/, franr·cz, lafirtJ. ;1rif.lnudka. ~··~~~r·aphi;~. ~~ IJi~l"ri:• 1111i\ ••real. e~pe!·.ialrrJ~IIk l'll'•r"•g"raphia. " hblrwia do .Arac;il, 1'11''faolP.'i em instituto J'ed•~ral ou fi~ralizado pdu Utnemu.
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"\r L. 'i I. Lll;.:'' que se etu;crrar a malrieuta, será enviada
a"o; direeh•rcs d11 l\lusuu II'i~lnrico Nacional o da Bibliolhoca
l\;u:ional a relaçfto dos almunos matriculados.
Ar L. 'IH. HPalizar-se-ão as aulas nos mczcs de abril a
llll\emi.Jro, e durarãu uma hora, destinando-se a cada matcria
l.res hora~ ti!'. aula, em cada duas somanas .
.. \rt. 7\l. :\a~ uulas que as comportarem, serão dadas
Jj,~ües de elassi fit-ação n administração de bibliolhecas, mat,JIOI.lu·ea,;, :u·,•llivu:<. mu::H~us ltistoricos c gabinetes de cstampns e dn lttlll'das ~~ LHcllal has, comprchcndidos os exorcicio'l
m·a( i co::<.
"\1'1. BIJ. Encl~I'L a da~ a~ aulas, seguir-se-ãu ul:l exames,
}JJ'l'::ilados por JJJ<t!eria,;, aos quacs sú serão admiLtidos 05.. alulttllus que huun·t-cm cuHL[lar('eido a mais de metade elas aulas
rrrt'l'l':'lJOlldr~llf ~~~ .
. \ri.. Kt. I!Palizar-.~1·-ãrr u~ uxarrre::; e111 ratla 11111 dos esfahclt•t:.illlt'IIL•,~. conflwttw a IIJaLcria, 1Jeraule mua cunnuissão,
l'·••tllJI"~Ia do rlit·r·rl•w '' drli-; ]Jl'OfcssoJ'CS, llllt dos quaes serü,
fi•• ['l'l'l.PL'<'Ill'i:r. " I(' I'' ."r' ( Í\.Cl' CllGal'J'P~ado d11 l'l~SfJecl,ivu
1'111':'11 .
.\ri.. K.'. o r·sa1111~ ri~ qualquer das nratm·ias constará de
IttJra prma ''st'l'ipl;t, paru a rtual se dal'ãu duas horus, o tiG
UIIJa ]JI'II\·a '"'''1. ""'' nf'trJ Jl'lfleL'á pas~a1~ de meia hora.
,f'aragrapllfl r111i•·"· A-; provas mwriptas de palcogl'aphia
p l'fliei'U})hi<t, ;m·ltcnfllgj;t I' l!iS[OI'ÍR Ua arfe, hibJiogl'aplJia,
dr r·onologia c ri i pluma li c a. numismat.ica P sigi l!ographia o
ieom•f.\L'aphia ,. •·a.r·(ogJ·apllia lerão o caracter .fie provas pratit·as de dl'Sl'l'i·p,;iio c classificação de objcctos put.cncentcs
:ís collceçõPs dos esLabelee imcntos em que tacs materias
de\ t•nr ser let~cinnat!a~.
,\r(. s::. "\ 1·a•la nnta das Jrl'Ovas, PScripLas c untes, riUC
Jrot·••JtJ. julgada~ aproYPifa,·eis, será dado um valor, de um
a ciHeo IJIJ.nl••~. eon~iderando-H>. ap:provallos na matel'ia os
alu1rm0~ qur• ltnl!veJ'I'trr ••hlido doze pontos, no mínimo, como
!'onwm das llrJI a' d" 1•·•·:-: !lJI'!llbros da cornmissão cxaminadr•J·a.
,\d. fl.'r. ll1~ l a !:) d1' lllat·ço, cstarú allcl'la, na llilJiiotheca Nacional. a inH'l'ipr:ãn para os exames ele Sf'gnnda época,
w•.~ qnaes Sl'l'ií" admiLI irlos n~ ,alumnos matriculados qne, pnr
qualqJrl·r· Jnulhro. llllltYt·t·•·m dl'ixarlo
de JH'C~(m· e:-carnn na
JII'ÍIIIl'ira 1;p•wa, 1111
inl1ahilitadog nessa ocea::;ião .
. \r(. Hií. "\~ l"'~,,,)as qur' 1ivcrcm seguido Jlfl eslt·augciro
crt rc;os ~cn:'f~lhanlrs r• oh I irlll o l'cspcctivo ccr( i ficado de habi1i Ia1;ão pode rã" sr·r· ~dm iH ida.~. Plll segunda 1\poea, a cxalllc
flp, l•Hias a.; llt<tii'I'Ía~ d11 i'rrr~o IPchrnieo, provamlo havPI'f'ltl sido
<qll'IJYadas uos 1'.\'.llllf'S "" porlngucr. n de ehorog1·apltia .., hi;;lm·ia LI•J Hra"il, l'J'ts1 a fi,~ nus iusl.ilul os fcdoraes ull fisealiyarfus ]Jl'i" Uuvenw.
1.\r·l .. 8G. Jo:llf:(•J'J'ad<J a insrt·ip(~ão ]tat·a "" exames de ;.;e1-(llllda I;Jlflf'a, cpr:í f'JIViada, :lflS dirrdorcs· tln Museu Hisl!n·ico
N:ll'iunal e da .Billl i11l (Jp,·;~ ."\:wional, a rcla•:ão dos eamlidaLos
Íll l'l'ipi.LI~ .
.\ri,. }l;. ll l'r':iUII;tdn oi11S I'Xalf:I~S SI'L':Í. fWillfll'f', l'·Ulllllllllli1 arlu. velu din:e(ur do ..:~tabeli'cimculo em que ::m t.ivereLn I't'ali;:ado, at's tl•.'S 0u!ro; ('SiaiJ~'lceimeu!os, am; quaes :-Jm·iío eu' i:td;l<.: u··r•i<t:' ~tnllt"Hiica~ du; lerm0s de exame.
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Art. 88. A's pessôas que obtiverem approvação em todas
os ·materjaes do curso tochnico e~edir-se-ão certificados de
habilitação, que serão assignados pelos secretarias dos tres
estabelecimentos, e nos quaes se declarará o numero de pontos
obtidos·em cada e:tnrne~.
ê

CAPITUlLO VI
D.\9 CONFERENC!AS

:Art. SD. HaYerá. nm curso ou seric de conferencias publicas sobre Historia Patria, a cargo de funccionarios elo Archivo ou de pessoas para esse fim convidadas.
Art. 90. Cursos especiacs o conferencias avul-sas sobl'c
assumptos historico,, podrt'ão realizar-sr: por iniciativa do dircctor ou mediante a sua permissão.
. § 1•. O director terá, sempre, o direito de exigir que lhe
seja apresentada, com a dcvüla antecedcncia, a conferencia
escripta, ipara depois de lei-a autorizar, ou não. a sua realização.
§ 26 • Emquanto o Archivo não dispuzer de sala para conferencias, estas poderão ser realizadas na Bibliotheca Nacional,
obtido o consentimento do respectivo di.rector.
Art. 01. O Archivo procurará relembrar as grandes datas
nae-ionaes, por meio de exposições espeeiaes ou por outras
fórmas de commemoracAo.
CAPITULO Vli
DIBPOSIÇÕKB GEMES

Art. 92. O Archivo estará aberto todos O's dias uteis ;
devendo o trabalho do porteiro, ajudante o dos serventes começar ás 10 horas, o das officinas ás 10 3/4 e o doe dermaie
funccionarios ás H, c terminar ás 17 horas, assignando todos,
quér na entrada, qué1' na saida, o livro do ponto.
Durante o mcz de janeiro, estará o Archivo fechado para
o publico; devendo satisfazer, sómente, as requisições do Governo. Esse período de ten:po será aproveitado para varios
trabalhos internos, se,:tundo as determinacões do director.
Art. 93. O& chefes de secção constituirão um conselho,
que o director consultará, verbálmente ou Dor escripto,
quando julgar conveniente.
Art. 91. O director poderá designar até doi6 emprega.do8,
para., em commtssão nos Estados, copiarem documentos que
mteressem á historia, á legislação e á administração nacional,
não excedendo a diaria ao ordenado de um dia do respectivo
funcciónario: remetter aos archivos publicos estadoaes, bem
como a~ institutos hietoricos, geoguphicos ou ethnograp'hicos,
c6plas authenticas de documentos. não extenso,s, que interessem aos respectivos Estados ou a taes sociedades, e permutar,
com estabelecimento!'! congeneres, nacionaes ou estrangeiros,
duplicatas df\ collecções impressas, leis, rólatorios e outros.
Art. 95 .. O Governo providenciará para que os do~
cumentos officiaes, nas condições de quo trata este regula-
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IIH~lll o, sejam reculhidus ao AmhiYo Nacional, de fôrma a set·.
esta repartição a unica <Juc archivc as cartas, as peçtts offieiac~, corrcspondcueias originacs, c os monumentos de Icgisla!)ão c adminislracão; •J lambem proYideueiará para que seja
pcrmitt.ido aos funecionarios do At·chivo Nacional. designados
pelo director, o exame dos documentos exi,.teutes nas repart.i~ües PUblicas.
ParagTaplw uuico. Na proposta do orçamento se consiBll!ll'lÍ Yct·ba pam a cópia de documentos existentes na Europa,
e ~~om especialidade de tratados com as potencias cstraugeiras.
c das hulla<. JJre\·es. rescriptm:-, decretos dos concílios, lettras
avoslolicas c quacsquer outras constituições ecclesiasticas prornulgadas duranl c o rcgimcn da monarchia no Bra:J:;.
Art. 96. O dircctor entender-se-á com os governos dos
diversos E~t.ado.; da União. afim de ronseguir. para o Archivo,
a remct>sa tios tlocmnrntos. existentes nas municipalidade.; a
differcules n·pal'l.ir;õcs f'staduaes, c que uão intcres~ülll á
l'I'Oilomia dus Hllluieipio~ r do go\·cruo estadual.
Art. !)7. Han•rá no Archivo uma casa forte, onde serão
~uardados o~ doeuHrcrltoc; de grandr imporlaneia r os ob.iedos de valor. R1í poderú ser aberta na prcscn~:a do din•clot•,
que tt•rii sub sua guarda as respectivas chaves.
Paragrapho uuil'oJ. Poderão ser, tambcm, deposital.los, por.
detf~rminado vrazo. na casa .forte alludida, obras notaveis ou
ltltjPclos dP apnço llislorieo. ]JOr quem assim o .queira, afim
de. opport unarnenf.t•. rei it·al-os. por· si ou por pe::;soa para isso
de~ignarla. Han•rá u neccssario prolocollo para os lermos de
deposito I' dr levantamento.
Art. 98. O plano grl'UI da classificação ac documcnto·s,
1'0111 as sua' re;;pecli\·as tlivisõt:s e ~·ul.Jdivi~õl'~. eonslat·ü tlc
tllll quadm syuopl.ico. ord('nado pelo dircctor. (]Uf' formulará,
I :1 n 1lJcm. o plano tlr rH'g-anizaci'o da !Jiblio!.hrca n mappothcca.,
Arl. !l\1, 0:; wncimentos annuacs, rios empregados do
Are !r ivo sfio o.~ ~~on~laul ros da labella anncxa. O funccionario
Que sm·\· i r em H o secl'd :H· io If'l'Ú mais a gratificação, mensal, de
lflfl~OOO.

Art. 100. A eoncessãu 1le licença aos funccJOnario5, a
aposentadoria. a demis~ftn r· o montepio rcgular-ge-ão pelas
tlisposi~:ões em Yigor: as penas disciplinares nrlo que se obsrrYar ua Sccl'daria de Estado.
Art. 101. Dentro dos limites da respectim consignação
ol'camentaria, ltaverá os serventes que forem neecssarios.
Art. 102. Com o fim de promover o desenvolver o estudo
da historia patria, o Govcmo mandará imprimir nas officlnas
do c\rcltivo a nH~mor·ia. ~~St'l'iJlla sobr·p faclos hisl.tH'it·o~ do Br:l~il, n q•w. rnediante pr·ogramrna, ·Co!leUt".~o e Julgamento, fôr
l'ollsidtTau:.t. a mdlwr: fieando o autor efllll a propriedade da
oiJra o ennt dir:eilo á JJII'falll~ da edir.fto, a nua! Hão poderá ser.
rln 111ais dn ~011 cxelllplal'I'S.
A1·t. 103. Hevogam-sc as lHsposi~~ões em couLrat·ío.
ltifJ tle .Jtnrein•. 1'111 1 í de maiu de 1!!'!3. - .Julio Lui:
.\/r;-'s.

Leis do 1':/~J- \'o!. li
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'I'abclla dos vencimentos, annuaes, dos funccionarios do
Archivo Nacional, a que se refere o art. 99 do rerrula~
I<'.cnto annexo ao decreto n. 16.03G, desta data.
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J:sr·.nla Fi de Novf'mbro. o rl'gnlamPntn rnlr' a r•,fr- aromr~nha
a~signndn pelo :lfini~f rn clr1 Estado <la .I !J·~I ir; a •· ;'~pgot·ioo; Ini r :·inrrs.
!:in de Janeiro. 1'1 deo maio de 10:.':1. !D2" 1la Jndrpr•n-rlenr i:t r :l:i" da Republica.
~\RTHUR DA SILVA BEnl'\MUJES.

João Lu i::::
r..r:~rulamentB

A.lt'l'.~

..

a que se refere o decreto u. i6.031, de 14 de
maio de 1923
TITULO I

Da organização da Escola
CAPJTl'LO I

:\ri. ! ." 1\ Eornla ()11in;w
ir;Jr

l'r!ur·a•~fío pliy~Jc~.

,., ,, ,,,,,., e rrrnlltid""

tlr~ NovPrn!Jr,_~

IAm pne fim rrnnJ&-

Jil'ofis'iional e rnc,al :111:'< 11l''llllres ahanru1 '"'i.tlllf•·li'Ci:nciJtr•, ).'U'' orde1n t!~c; ;\'H''-
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riJadcs competentes, nos termos do art. 7• da lei n. 9-i7, de 29
do dezembro de f 902.
Art. 2.• Comprehendem-se OÜ!mo abandonados os menores
de H annos, maiores de noV'e, que, por serem orphãos, ou por
negligencia, ou vicias, ou enfermidades, ou falta de recursos
dos pacs, tutorrs. parentes, ou pessoas üm oujo podeJ', guarda
ou companhia vivam, ou por outras causas, f{)rem entregues
ás autoridades judiciarias ou polioiaes, ou forem encontrados
habitualmente sós na Yia publi-ca, entregues a si mrsmos e
d"."amparados de qualquer assistencia natural.
Art.. :;: Sendo a Escola destinada a menores que, por vin~rcm ao nbanrlono ou pertencerem ás Glasses pobrP.s, ncr,cs~itP.m apenas dn Pn~ino e rla educação sufficientes para garanfir-Jhes um futmo honesto c proveitoso, a instrucção ministrada na. nw~ma não ultrapassará o que for indispensavel 1í.
in!.cgPar,:ão do internado na vida social. Dar-se-lhcs-ha a. inst.mrr,~iio primarir~. a rflucação moral o o cultivo ncccssa.no ao
,_,\t'rcicio prori~;sional.
.
AqllellP~, poróm, que revelarem dotes superiores duranto
o ~~stagio 011 no fim rio me.smo, serão admittidüs a qualquer eslalwleéimenLo de ensino s·rcundario ou artístico, custcadu pela
União, rom pr:•fnrrncia sobro quaesquer outros.
Art. !, . " ~3criic• respeitadas as crenças dns educan,Jo;;, nãr)
~c arlmittindo, port'm, na Escola, propaganda religiosa. ·
Paragrapho unico. Aos educandos que manifestarem o dc~cjo de frequentar as igrejas, os templos de sullis respectivas
religiões, o dircef,o,r permittirá que o façam, acompanhados por
empregn'dos do e~hbe!Pcimfmto, em dias proprios para esses
:~dos rei igios0~.
Art. 5. • Tanto quan~a for possível, o director occupará os
l'rlucandrs com os R•·rvicos ,c,conomicos o de asseio do estabeledmento. atf endenrlrJ á idade e á hygicne, do modo a não só habitual-o~ -á ordem domes fica, mas tambern a preparar os que
melhor eonvirrrm nat·a o exer-ci.cio das profissões que de taes
serviços decorrem e, bem assim, reduzir, até certo ponto, as
mcessidades du pc::3oal externo. Sempre que a pratrca demonstro ser de utilidade para o menor o para o estabelecimento, será Lambem aproveitado no serviQO deste qualquer
educando que, sendo e~cluido, haja, durante a sua internação
na Escola, revelado aptidões c qualidades que o recommendem.
Art. 6." A Escola ficará sob a immediata inspecção do Ministro da Justiça c Ncgocius Intenort:s, o terá regimento, deter·minando o respectivo processo do fiscalizar;ãv, organxzado
pelo dircclor e approvado pelo Ministro.
CAPITULO li
0.\ ADMJNISTRAÇÁO Bi l!O PESSOAL

ArL. 7." A Escola terá o l!leguint.e pessoal:
[

Arlm inistrativo
dírerlor;

fll·rrctnrin:

.\C:TOS DO PODEn EXEC:lrrJ\0

1 e~ct·i pturario;
l alnwxarife;
1 l'OIIpeiro;
1 porteiro;
Impcdores n guardas, de accôrdo com as nece~hladea da
disciplina c COlll o effcctivo rle matricula.
li

Terlmico, 1JI'ofissiunal e subaltemo

nv·rlico:
Jt ltCJ rmac ~11

f Íl'o:

rn·imario~. de accôrdo com a!'! necessidades
p1•d:lf(n~'i•·as c I'ODl o f'fff':·fivn de matl'Ícnlo;
i\•nili:ll'i'S de l~llt>Í!Hl, Jl:tS JJJCSlllaS Cilllllir;\les;

Professores

1 professor de musica:
1 p1·ore~scw de educarão pltysica;
A•J':iliarrs de escripta;
J d•·ntisfa;
1 insl.ruefM Tllili!ar;
1 horticultor;
l\!l•sfrcR de officina.~, de n•_·côrdo com as necessidades do
rn·"ino pro!'iflsional c conforme as offiein:J'; existcnf.es ou quo
f•tl' cnnY1mientc erear.
1\faeltinis!as, engommadeiras. pessoal de cocheiras, cozili !Jnil·os, scrvPnt.es, chacareiros, jardineiros, eutalhador, mar-,.,~nciros, rarpiniPiJ•os, funileit·os, pintnecs, Jledreiros, ferreiros,
vassotll'r~iros, oleiros, cavouqueiros, chefe do copa, alfaiates,
enf•~t·meit·o, sapaleil'o, catTI'iro, c.:alce!.einJ:', vaqueiro, avicularin, nli: .. rle arr·úl'do c.:om as lWCI'~sidadcs c coaiol'llW o que l'ôr
fi ~'"do peln. lei on:amrmlaria .
. \ri. H." 0 direelrJL' SCI'll JHIIIICUdO I'JJI f'O!IlllliSSÍÍ() ]JUl' Lkncfo; o serrP!ario, o medico, o pharmacr:utico, o nscl'iplurario,
o alrlloxaril'r, os professores, inspectoef':o, hortiel!ltor, roupeiro,
l"'rteiro pPI" 1\lini.':irn '~ ns nwstrcs de ofl'ieinas e ·demais cJuJil'l'f!:ados serão de nomearão do director.
Art.. !1." Os VOIJcimenLos dos empregados da adminislracüo
:·r~r:ío os eonstan( cs da tabella A, annexa a este regularnrnto.
,\ri. I O. Os rmpt·egarl11s rla Bseola f.omarilo po::-~e ~~ •~JJII':t·J ii11 ''!il ~~xr'J'I:ieio :í vic;la do titulo de nomeação.
Ar! . 11 . Siio eompetcn!.es para dar pu:; se:
1", o l\Iinisfro ao director;
2", o rli1·er:for aos demais fnnecionarios.
l':ll:il-~l';qi]n, nni,·o. O exereicio ~el':í l'r•umtllllif:ado :H• ~li-11 i:: lt'(J.

1\rf. 12. Os J'mtCI\ÍOnario~ qun tiverem JJH)IIO:> rlc 10 annn~
df'!llis,iveis rrrlmttwn: a cxonrt•ar.ão dos IJLII\ liVI'l'f'lll III:Jis
•í·· I11 ali'"''~ ~:PJ':í. rl'gui:HJa pelas leis vig·enf.es.
:\I'!. 1 :{. S<'tJrwnLe ]101' moi ivo de moles tia on 1\111 virl.url'~
,r,. I i•·r·wa "'' ( :m Pl'llfl, euncedida du :we0nlo 1'0111 a leg·i-l:lf:iin
'i:~"llif', pOdf'l'iilt 11,-: f'lll]ll'f_';.::l'l"<: infr•ITttli.JJi''l' 11 f'\''i'f'i<_'Ífl d••
::·>J~o

~-~1:1

ll(!l~.···i;,.~··.
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DO DIRECTOR

Arf. 11. O dirrefor é a primeira antorirladn da Escola •.
Sfio-lhe sulwrdinarlos todos os empregados, que dello receberão
as inst.riicçõcs e ordem; necessarias para o bom desempenho
das sua~ funcçõPs.
Art. 1 ri. Compcf c ao diroctor:
~ 1." Ili~!rihuie c fiscalizar, rle conformidade com este regulamento, todo o scniço dos diversos funccionarios. .
§ 2.• Jnspeecionar os seryiços e dat· as ordens e mstrum;:ões necessarias para regularidade o efficacia da educação 9
rJos exercícios dos internados.
§ 3." Hcgular e fiscalizat· as despezas, de modo que se
façam com a maior economia.
· § lt." Dl'!et·rninar e regularizar o serviço de escl'ipturação.
~ !J." Hncolller ao ('ot're do estabel!'i'Ímenfo todo o dinheiro
qne reeeb<·r·, qw•r· do Tlw,Qmn·o, quPt' Jli'O\·t·nienl e dP vendas
I' rreet nada:-;.
§ G." 1\dmiLlir r- dispensar os emprPgados de sua nomeação.
~ /'.'' lluhrit·ar os ]Jt.'didos pam as despr!zas da Escola; ordenar a exceJ((:ão daf'l autorizadas e assig·nar afl folhas dos empregados qne, JJH'Il~aiJnPniP, SPJ'::io enviadag ao 'l'hesout·o e ao
;llinislerio.
§ 8." Deliberar, sob sua responsabilidade, acerca de qualquer oecurrPnria não rn·evist.a neste regulamento, participando
no J\Iini:-d r·o o qur• houver succedido.
~ H." Impor Jltmas aos internados e a0s emprrgados, ~c
;.mndu a •lr·ayirJau,• rlafl faltas por ellcs commelt.idas.
~ I(\. ,\s penas dos crlncandos serão as consfan f.es dos
al'f~. mr a 72: as dos f'lllfJI :•garlu,; consisLirão em advPrtcncia
Pm pal'f icular, l'I'Jll'•'h•··r~iin por prol'laria e suspPnsiio .,,r.r HO
dia" .. ''''i'l'Pc:,•;r/at:iin an "inisf.ro, qnnnrlo ftor nc>crssaria maior
pnni::ãr;.
~ 11. Conlt·arfar P r·•rmprnr {orlas n:; ohjnctos nrwessarios
á Esnola, com rxrepeiio daquelles que tenham sido contradados directamente ·prlo Ministerio da Justiça e, bem assim,
v~nder o rproducfo rins -~Jf'ficinas e quaesquer arti;..ros .que nlio
tenham presfimn pnra o srrviço, submrtfenrlo, prh·iamente,
á approvaçã.o du l\Iinisl.ro as minutas dos cont.rados que forPm lavT:ldo~ e dao; propostas à e venda!'! que forrm feitas.
Art. 16. O dircctor deve m0rar no es! alwlccimcnlo.
Art. 17: • O director deverá apresentar ao l\finistro, depois de terminados os trabalhos do anno, e até o dia 31 de
janeiro, um rrlalorio rircumstanciado elo estado da Escola,
rm rrlar;ão no pPflsmll l' ao material, !lanrln conla dos trabalhos do armo findo, mencionando as principaes orcul'l'encias
havidas, propondo a~ modificações no plano de ·educação e
ens'ino profissional, que julgar mais consentancas c·am o systema adoptadn neste regulamento, e todas as medidas que
lhe parecrrem m•cr:;sarias :í. boa marcha do cstahplecimenb
H aos SPl!S mrlhnramPn!os.
Ar L. 18. Com ü reln.torio annual, de que t.rata o artigo
precedentr, deverá o direct.0r apresentar o balanço da receita
f' despeza do anno findo e bem assim um projerfo ele orçamrnto dn rrceila e rlrspeza para o anno seguinte.

ACTOS J>O PODER EXECUTIVO

ArL. 19. O director devel'á franquear o estabelecimento
ás visitas do publico, nos dias e horas para esse fim designados, mas do modo que não sejam perturbad'JS os trabalho'!
{f a .l·:~cola.
DO SECRETARIO

Art. 20. Ao secretario, que é a segunda autoridade d·J
c deve residir neste, compete:
·
· § 1.• :.;;u.b~~f.uir o di!'ector em srus impedimentos e co:Hijuval-o nas rc~prctivas funccões.
§ 2." Dirigir ·~ ter em dia toda a escripturacão e conlaloili•ht~k da Escola, fiscalizando c authenticando oR documento:<
•la rer•t•i!a r• despeza, por cuja exactidão será reSIPOnsavel.
P~f al>Pleeimento

(la

: ··u

§ ~l." Con~ervar
l•:~eola, <JtW terá
J•urf•·r P n outm

sob a sua guarda c vigilancia o cofre
duas chaves, uma das quaes ficará em
eom o directo1·.
DO MEDICO

r 1.

Ar!.
,, i •:•ll:.tf :

CompeLe ao medico, além do exercício profi'l-

§ 1." Examinar os viveres fornecido-;, propondo a rcjeiçiin
q11e não lhe parecerem bons.
§ 2." Intervir nos contraetos para o fnrnecimcnl.o de meilieanwntns, dietas e o que so relacionar com o serViC'J cli-llieo. quando taes contractos sejam feitos directamente pela
1!11<

Jl:~cola.
~ 3."

Vaccinar o·s internados que ainda não o tennuun ;;ido
,. rt•v:Jccinal-os sempre que julgar conveniente.
§ 1." F'iscalizar e superintender o serviço a cargo do
1d,1r maccnfico.
§ 5.'' ExpHcar aos empreg-ados subalternos e educandns
o,; princi:pios elementares de hygi·enc.
~ G." As&umir, interinamente. a direcci:io do estabeleciPH''ÜO. no caso de impedimento do director e do secretario.
~ 7 ." .F~zer trimestralmente uma insp.cccão rnf'dica geral
(i!' torlos os educandos·. afim de podpr verificar o estado de
~·:.n1dP fle cada um dos mesmos e propôr a rc!'.peito á direc{oria
:::4 nwdidas que julgarr convenientes.
§ ~.. " Examinar cad·a educando. ao ser matriculado ou des1;!'(ruln, apresentando á secretaria. em ecarleira'3 de saude:t-, o
! <':~11 ltndu dei~e e:Iame.
DO PlfAflM.i\CEUTTCO

'•·n]l

Art.. 22. Ao pharmaceutico compete:
~ f." Df'~nmpenhar as fnnrr,õcs proprin,-: df' sua prnfissii.o,
:'.'' ordf'n~ immcrJiata~ do nlf'rlico, nvirmdn rom inf•'iro.

,.,.,.,,:,.~·n

~ :?."

Indo o

rr~rcif.uario

existente.

Exnrninar o Sf'rviro da rnfermnrin. oul!, :oer:i eXf'lllll.v-

,r,. !"''' nm enff'T'rrteii·o. auxili!l.rln pnr almms Nlucnndo<.'. fazendo

rkpendencia f'rjam iutr.iramente observadas
medicn e 1\!11 ordem~ nrlrnini~tr~tivrl'! dn rlir•'•'''''i'l rlço modr.t não sóm~nt.'-" a reinar n\li a mais perfelt·"·
fJUP na.quella
:r~ 11•··'~"l'ipr,õe3 dn

f'O!I]

ACTOfl DO PODER liXECUTIVO

otYlem e asseio, mas tambem a não faltarem aos doentes todos
os c~lidados de que careeam ..
§ 3.• Observar que sejam affixados e se conservem semnos leitos dos enfermos as rPspectivas «pa-peletas», que
dnverão ser diariamente apresentadas ao medico, para as altt·r acões que este1 julgar convenientes.
§ 4.• Enviar á secretaria, quotidianamente, o boletim do
m'•vimento diarin ch rnfermal'ia, bem como as «papeletas» dos
dnl'ntes que tenharn darlo alf.a, para serem incluídas nos· seus

pm

~p,·ompluario·s:t.

§ 5." Scientificar ao roupeiro, ouvindo a respeito ó medira, de qualquer merlida que convenha ser adaptada, com relat;'ín á roupa dr :dglmt 011 a!r.;·1ms enfermos.
~ G. • nrmtellt•t· :'t secretaria, com pontualidade, a•s <carteira,; de sande». dr IJllf' trata o ~ 18f do art. 21. providenciando,
outrosim, para que ao medico sejam apresentados ~om igual
presteza os menot'es .que, na conformidade daquelle artigo e
]l:'l·agrapho:!l, tenham on ser examinados..
"
•§ 7. • E::dr:rhir, IHl principio de eada mez, enviando á ser.retaria. uma rl'lr!'•:ão dQS medicamento.> fornecidos, no mez
anLPriot·. aos emrH·rgado~. quP aos mesmos terão direito,
quando prescripfoR ou aconse~hados pe~o medico do estabelef:i~"·nto, com o «vis~o"' dn director.
DO ESCniPTURARIO

Ar·!.. ~:J. Ao e<~cripturario compete:
~

L • Au:xiliar o secretario.

§ 2." Fazer a e~r.rípturação mantendo-a sempre em dia'.,
§ 3. • Preparar l\ correspondeneia, sob a direcQI'lG dD seere ...

ta ri c;.

§ q. • negi!ltmr, em liYro especial, os relatarias

~.r·:,[;J. n

~

art. 17.

dé

que

5." Anfltentirar a entrada de dinhei·ros para o oofr9 e o
da' llf'.~przas. que por elle se h<mver de fazer ..

T':~~w.t:er>fn

DO AJ.'\TOXARIFE

A r f. ~ í. Ineumbr ao almoxarife:
~ 1." Con~erYar rm hoa m'dem c limpeza as clcpenclencia<>

nn almoxarifado.

~ ~. • HC'Ceber e ter sob a sua guarda todos os goneros, f a ·
zr.nrlag, manufacturas e •quaesqucr outros objectos destinados
ar, eon!:umo, bem como os productos das officinas. zelando
rwlns mesmos, 'Carregnndo.-os no respectivo livro, até que ten !i~tm a aprlienção qno a direct.oria julgar eonveniente.
~ 3. • Rafif'ofazer com •prompt.idão, c {t vista de pedido~.
i·nhrirmlos pf'ln direr.tor, as requisições de generos, fazendas e
nhjPr-f o.~ a i':Pn rar~o. pro\'iuenciando para .que as mf'rcadoriaR
pr•dirJns nos fnrnrcrclnres sejam por cstefl rPmet.tidns rorn brevi,farJp e nns termos rins contradng existenf.eR, devendo coml~'"1Jir·:11' ft dil'l'e!n1'ir1 f!llllf'SfllH?r faltas dessa fiR[Uff'ZV..
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4." Verificar o modo pPlo qual o,:; cozinheiros r nu:d-

liarr-.;; di~feihnf'Jll o rancho o zelam por f.odo o material re~pe-

1'1 ir11. pro\·idPJII'iandn pa1·a lJtll' rona P.-<SP SC'J'\'i1:o CJll hna nrdP!I1. a~s .. in I' Pl'<lllOmin, dP. lllnrln a ,.,·ifar quar~qurr inrgulaJ'iflad;•.;. iiPVf'llr!o srienfifír•aJ' a r1irrrf.oria d? PXiBtrnria rlPst.a•;,
ltt~la

a

VI'Z qrtt'

j:-;;-:.:o

St'

lnr·rHtr·

'IJf'eP ..... sarin

.

.\rf. :>r,. :'\o alnwxarif'adn llU\I'r·ü rl!ll livr·,, P~r·ripfiii'H<ill
enm rlan•za ]Wio alnJo'\aril'". l'illll <'arpa <' dPsrar·pa 1'. 111'111
:t.~"im. dous ntlfr•ns rfp~finado'; no !'Pgisfrr• ria enfrnrln I' saiJirla
df' lndll~ o,; nb.ir'l'ln-'. f' rn:Ji.; ns flll<.' "'' fpr·n:tl'l'lll fl!'I'I'Íso ..; :111
Jmm anrlnnwnfr, rio ~Prviço, cumprin•i" a ~:.o~e l'unrl'innar·io
m:mtr-r rm rlia t•xln a e<;erir:tnrn~iin a ~r·n l'argn, pela C'!::ll"fJ.
diio rl:l. l'fUfll ~rr•:1 rrspon~:w<'l.
P:rrn~rnphn trllir.n. 0)'1 Jnneamonln"
tlestns objr,~tn~. rir,
li'l:tf' 0 1filt'l' I'SJH'I'ii'S lflli' sr•ja!ll, SI'J'fíO f'llllf'I'I'Ídns. l'lll ~U:l" 'fll:lfl1 id~rrlr·" ,. poo;n~. pnr uma cnmmiss1io cnmpo~ta fi~ trr~ fnnr,r.wllar·ir•' rl11 '"'' niJCÍrf'imrnfo, rlrsign:1rlos pr-ln iliJ·rr.tnr, a qna~
a-<sÍ!!Il:Jdl "" ,.,,srwet.i\·o~ fi'I'JJIOs. "''' ''""" a'-'sisf ir· :is rmtradn<.: ''
;.alrid~~ rlo~ rrsporfivos oh.irctos .
.\ 1'1. :>li. No primeiro •lia til' eada mi'r.. o nlmoxari ro apro""nfad .1n rlirrrtor um mnppa g-nral da tlislribniçfio rio rnnr,hn,
Yt·r·ilic:ula no mrz nnfrr·im· r ju~fi[iPada prlm; prl!idn~ diai·ins.
IJIIP sPrfín rf'p:isfr:ulns em liVI'O:; prop~·ios, rcmr.Uegdo. Íf,\ll:Jl-·
uwnt 1', ú sr!Trtal'ia. na mPsnr:\ data, a re.Iac;fí.o fios flJ'<Hlnnf n.;
'l'nrlidn;.; a diverso!'. llnrnnll' o Tlll'7. anfi'T'itll', e·,m as r·OS!JPdi\:1': ÍlllJ1'11'frHHtias.
1111 Hl1l.!PF.Jn()

:\ri. ?7. Ao rnnpcirn inrumbc:
Tnmae <'scrupuln~o r.nidado r•nm a rnnpa rln~ inlf'J·nacln:-; qn" ~"r·:í. nHJrr.ada r• r!PpnO<ifndn nns :ll'liWI'im rln l'llll ..
p:lria.
~ '!." Enfr·rgaJ', mrrlianlr nil. no IIJtWlJinisfa r•nr.arr·r•gadn
da Javanrlaria mecanica, a roupa dos educandos, bem assim
a' Ilf'Ç-as de uso doC> rcfeilorhs, copas, euzinlla o rm f<'J'IlHII'ia,
711'11\'irl,.nrinndo rl1' modn que não sr"1 a..; J'onpa~ de r·.ot·po I'
d1• uw~a ''ejarn lavadas se.paradamcnte, como as pc(:as per ..
l<'!lCPI!tes aos enfermo~ sejam, outrosim, subJrwll.idn' n ]3
Ya;.:em ern separado c sujeitas a drsinfPer.õrs P :1n di.~po~[,,
11 • arl. 22. § 5•.
§ 3." Ileccbm· a roupn lavada c cngornmada. Yerifiranilr.l
SÍ f"SiÚ rfp :J['rÔJ'f!O i'OITl () I'Ô) r Si ~f' rwlm fraf.arJa f'nnt ('liÍrfarfo " aHsl'in, o hf'm assim rlistribuil-a P rPr.Phl'l-:t dll~ inspl'dorról. mediante mappas assignarh•s pnr· nmlns, r·mn a di-;f'r·i·
111 i rJa••:in de f.(l(ln~ a.~ prça~.

s I."

no
~\r

fi

PORTF.IIIO

t. ?fl. Tnctlmbo ao j1orl eirn:

f." A gum·fla, limpeza r nrr:mjo da~ flcpenden11in~ ri<'"·
filiar!:!' :·r Jllll'laria ,. :111 r·m•pn da .an:rrdn. l'i.-:f'aliz:illrlo :r r•JItrada prirwipa! dn t!stnhrlf'r•inwntn 1·. lanto qua11fu f'r)J' fi"'' " ' t .. rl:t :r l'r•·ulr' d11- '~'"" l••r·r·••JJfl·'. "'' 111'"'" :t ,.,·jf:rr· lJII:tl.·

.IC1"t1~ DO I'ODEH EXRC:lJ'I'l\'0
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qnrt· irrcgnlnridadc, cnbcnfi()-Jhe, assim, -a re~ponsnbilirlndf1
dessa fi>;caliz:u::ão.
§ 2." Receber c expedir com promptidão a corres-pbndenria c fiscalizar a entrada para o serviço, hem como a
snhirla, rio pc!'lsoal subalterno, cujo ponto terá a seu cargo,
DOS INflPF.CTJDES fol GUARDAR

Art. :?9. O rr11·po de inspectores e guardas ser;'t cnnsl il.nido por l:mto.~ quantos forem necessavios á . boa 0J'rll'm n
dbciplin:t fim; ednrandns, de accôrdo com ·o numero de matrieula, na rprnt)ot·ção, approximadament.e, d,e um para 20
alrumHlS l\ com a" disposições legislativas. havendo de entre
o,; mr\,;mo- um iHSJl•~l'lor• f!P1'a.l, proposto JWlo rlirector c noJIIPado Plll r'OIIllll i s~ão, Pnlt·e os que, pelas suas aptidüe.s, con·lr,rirnPnto do srn·ic:(l. r>fr .. llw mereçam mais confiança.
:\!'!.. :111. Compcl.c a e~srf; funccionarios:
~ 1." Ao inspN~tor (JPral- manter a diflciplina do r.orpo
([C alnnmo'-, a boa. orrlPm o o asseio do estabelecimento, fiscal izanrto o srrviço rios inspcctorc~ e exercendo a ins·pecção gcPal rio~ ~PI'Yir:o;;· inl.r>mo.~. srm inva~ão rlc attrilmiçõf'~ dos
1lmua!q funre.ional'ios. e informando a dirrctJl'in, em uma
fl!l de rlim·ia, dP todo n movimento desse serviço.
§ 2.. • Aos demais inspcctore:; o guarda~
zelar prlà
ordem c lli!'ciplina rta turma ou companhia de educnnrlos qno
JIH~ seja confiada: int.cre:;sar-se vigilantemente para ryrw seja
h:•a. a eonrlncfa destes, aos quaes deverá ministrar, spmpro
qur fôr· opporlnno, os conselhos que possam concorrer ríara
a formaçfw do seu moral; dar, por meios directos ou indireel.:-ts, o~ exemplos snggesfivos do cumprimento rlrJ dCYf'l' c
de lHlm procedimento. n:Jip:lzes de infl:uirem no animo rio
Pdueando. sriPntill'ican\fln. outm~im,. no ins~wdo1· gm•al, de
quarsquer nf'eessidndPs f' as.'>im tambem da. boa on m:í conflnrta dos mcmores a "~''' r,arg-:-., os quacs deverão srr conRrrvados em perfeito as~cio cr1rporal. uniformizados P dr~\·cla--;
rlanH•nlc traindo~.
~ :l." Os inspPctnn~s. nomrados em commissão, serão cs''"lhidoc;, ~Pmprr qnc• fôr pns~iwl. dentre os gnarrln'l (!rlf', pnlo
IPill)lo cj() ..;pt·vü:n P prlas ~uns apt.irlõrs, mPlhor sP J'rromIIJt'JlflarPm a f'"'~a prorror:ãn.
OAPITULO III

no

f:ORPO Dfol F.DUC:,\DOREB fol 'ME!';TRE!õi

.\rL 3J. Havrr•í na Escola o srguinlf' pessoal pam ri
[lrimarin. profis~innal f' rxereicios pratiro~ P rn~

rn~inn
rac~:

Professores primarias, em seus differentcs grãos. t anl.os
qrwntos exigirem as necessirladm; pcdagogicas c forem I'J·ralh~ pelo Poder Legislativo;
Um prof11ssor d!' nmsica P. instrumPnt.al;
TTm IJrofcAsor tlr educação physica;
Professores rir drsPnho com a indispensaYPI appl ir:tc:fio
ú frrPmaeão profissional rins P!lurandos.
llm hoi•fi!'tlltnl':

Tantos chefes d<' iurmas ruraes c mesfr11s de officina~
(!Uantos comportar a extensãiJ do serviço.
Paragrapho unico. Altim dm:scs, o director poderd. crear,
clesde q11o disponha préviamcnle de credito para esse fim,
t'U1'SOs esperioPS taes cornn de la c f icinios, npicultura e outras
Pspeeialida<les e tamlwm de dactylographia, stenographia, es•·-r·iptnração rnercanl il, phn!ogr-aphin. grnv11ra, etc., contrnetando P!-1 rPspecl.ivo~ lllf'Sf f'('~. annualmenf.r. pnlns prnzos do cur'~o.
DflS PROPE:SBORES DE. INSTHUC(,'ÃO PRI:\BRIA

J\ l'l. 32. Aos pt·ofesE~ores de instrucr.ão prim~ria eolllpe! e:
§ f.• Hrger diariamente as respectivas aulas, ás hot·as de--

frnuinadas uo lrorario dos serviços. P>~ta!Jeleeido fJPia dir<•eforia e dfl accôrdo com o progrmnma t!e ru:;ino drtrrminado pelo
·''!..'·irn••ntn interno.
~ :.-.• l)r·eparar· os alumnoq que os lf,•vf'm auxiliar nrssa ret·Pw~ia, constituindo pequena~ turma~. ás quaf.'~ será dada a
i !l~tnu•cão pelo methodo de ensino t•oncreto. aproveitando,
J_:n·a as lições de eousas, sempre quf~ pPr!Pr, os pr·oprios eampns e p:u·qucs do estabelecimento, or;de, Jogo que n~ ('ondi,;{lro~
• r~t•rmittirem, será creado um pequeno museu.
~ 3, Propôr ao director,
no proF!ramma de r~BBino, r.s
t~~odi ficações que a pratica aconselhar, no intuito de tornai-o
llla is daro e visando sempre resultado~ o.~ mais IH'oficuP.~
r·:<.ra a vida pratica do educando.
~ ·L° Fazer, aos don1ingos, quando fr.tr possível, leitura~
''"H'H''"~ e promover· diveri'ÕP·; de natureza esthotica.
0

DO PROPESqOR DE ::\fUS!C.\

Art. 33. O professor de musica, nlt:m do ensino da disr,iplina artistica, orrrn.nizará uma banda marcial e, tanto t!uanto
Jt(•;•si\'1'1. uma prqnen:l orf'hm'ltrn. I'UiriRndn d1• rH'epn.rnr. r>ntre
o.q nlwnno::. um fiJP~-!.rt• t!IIP o sut•~filtJ;l, no.': ea~os de im-r••·tfimento.

.

DO PllOFE.'lSOR DE EDTJC.\{'ÃO P!lYfHC.-\

A"t 34. O professor de cducacão pbysica

promoVf~rá

to-

rlni< os ex<'rcicios e jogos que forem usados em e!!tahl'leeimen-

lcr!-1 similares, organizando aos domingos c dias de festa nar·innnl rlivcr~õf>.~ recreativaR de~~a naturer.a. constantes de corriria<;. fout-ball, lawn-tcnnis, c1'ickct. etc. ·

Do Honnr:trr.Ton
Al-f. :15. Ao horUcu Hor compef e:
Dirigir todo o s11rviço de plnnl.nr.Õt"~ d::l f<:gr.nla. r;,-

~ i.n

t·~· li/ando-o. em

,.,1!,,

suac.; diversas rspnrialirlr!tlr•Q, de r~onl'ol'miclar:l••

instruer;õe'l da directoria.
:•.• Propí\r an t}irr.ctor a ::H!npr;ãn da"·: yarierlnrlr·:

:::~

~~

IJI1fl par('(~PN•m

tft'

cnl-

mai!'l apropri:Jd:ct.~ :'í nnfnr·,·,n dm l''lT::n'·~
' ,:,. n:Pihor resultado ,nnnnmirr,,

lt•r;'

.., .

'1,

)

'fanfoS chefes dr :urmas rurnes f' me:sfi'PS
ouantos comportar a cx!.\.'JJSÜo do H'rvico.

Ur

orfirina~

Pnragrapho uni co. Alr:m dr.·~scR, o direclor pod~·r~l r.J',.:J:·,
desde quo di.~JH•nha pd·vi:JruPnfe de erodif.o para e~se firn,
r· ursos espt?t'ioes faps rmnn rir~ Jacr ieinins. apicnlt.ur·a P rmlras
r· <prr· ia! idadr•'; r~ I am!H•nr dP dactylographia. stcnngraplt ia. f'St·ripturaçfto rnrrcanlil. plt"lographia. gT:IYIJNr, rle .. r~nn!r<r:•.tan
dr• o~ rr>spPefivr•.'' 111•'"'''''''· ~illllll<llnwnlc·. pl'lo:< pr:rzns do elll""·

/. !'1. :J:.'. 1\P~1 profe::,:nre~ ur~ insLrucr:ão prim:'lria r·orlrpP! ~~:
I." Jtn;:;;•r· dial'ianwnLr_o as rcspceti\·a~ aul:.w. á::: IJ•ll':b de-

~i

frrn!ÍII:tdns no lrorario dos f'PJ'VÍÇO'. i·~l:\h~l•·•·i;lo Jll'l:l dir·•·r·lré·ar·r~ürdo CO!ll '' J.Jl'ti3!'::'.IllllJa dt· ,.,, :in:J ,l,.j ''l'l!linadu JH'l•>
. , ·· i 'n ·n r" in Lt~ r n 0 .
~: ~·." I•n_•p:ll':JI' r1s alumno•; qm• os iL·vr'Jil auxiliar nr•:;sa J'i',., llt'i:•, constituimln JW(JilC'n:l~: lurnra··, ú~; qunr•·J ser:i dada :1
1'l·<ft l!t'(':Í•• pelo rnel.hodo dr~ PnBinu \'•.•!H'l'du. npl'ú\'l'ilando,
1 :11':1 ::': li~úe" rJ,~ emwa~. ~''llliH'r• que pt•dr'!', r1s proprio~ r·ant·
]·••:; t' p:IJ·qUl'S rJn C."f.:.lbeJeeiJlWllLO, Olidt•, )tl~:o f!llr' r>·: l'ti!ltli<'·ií···'
• it: l'lllifl Íl'('lll, Hl'l'á l'.l'l'lH.lO U!fl ppq\lt;I!H IIIU~t!L!.

J·i:l ,. dn

~ :l." PropOr an dirt•r·for,
no prrL'!'anmra cif' I'JI:IillP, ;~s
lttntlifieaçúr•'l que:;, ]nafiea aL·unselhar. nn inlnit•J dP I•Jr·rml-<J
''''li'• l'larn P visando c:emprn re~ull:-ttir•·:
, .•. l!J:JÍ.t prufit·ur•.->
, ··• :1 :t
~
1 ''/if."";,;

vida pratica do educando.
:." Fazer. ao'l don1in!'!ns, qu:twlu fr.tr po'Jsivel. J.-·ii.r:r ~'
P Jli'OITlOVf.~l' tfiYPr~ij~\-~ di.~ 1131-\~f·l.. ~:=t t·.ltllf~tiea.

,.\r!. 3:1. O proff'ssm· r..l(l mnsica, all-m du en:dno d:1 tligr·.iJ>Iiii:J a ti istiea, urrrronizar·:i Ullla banda nt:.>!.'t'i:ll r. lanlo quanlo
I'" ··:i1·•·l. ll!ll~ JH'Ij!H''t:1 nr·r·ht~~,fr:1. cuiti<IJ>d<> rir• prP['l!T:JJ'. r•f'Üf'
~dt!llliJU'~. Ul!l ltJI···f.! ~_• 11:11• o ;-.:!!f;.d ií ~~:•. 1~:~.~: c:l_;::o.·-~ dl' i!Jl·l "'ri i ttlt.•nfn4

ti~

DO f'fWI'E:1S<ll1 nE EIJTJC\Ç';;n prn 0'11~.\

A•·f. :n. O professor rle rducat:ií.o IJhy~iea promovPJ'á lod•t:· m: r>xt•reir·ios e jogos que forem usados r>m r~:>tahPle~ímen~
ft:·: ~'imilar·rR. organizando aos domingos r.• diag rle festn llll-·
ri'ln'll diYP1'"·ÍÍP" recrealiYHf. de~~a nafur"·~:~. t'''IHlnntes t.k r:or·ri•i'>•:_ (n"t-bal!. 7rw·n-f,•nnis. t'l'ir·ket, P[r:.
IHl HOHTJr :l'LTOfl
~.d.

:·s.

Ao lll'rfil'ullnr r·ompe!r>:

~ I." f>irié~·ir· fotln o ,•;nrvit)O df' p)anf;Jri)rq rh Ff·•:••la. fi·.r·" li· :n~dr•-f,, f'~Tfl ~,ll:t'; di'vrrsa.'~ PspPri~did~·.d:•'.'~ d.• ('(!Tlfpr·rni~~:hir·

• ... ,, ;-'

in~trurr;ôf'q

da dirednt·ia.

<~" Pl'(!f~t . ll' ~~,, ,lirr~~·lor

a

~ 1.:fqpr::ii)

!!n:

Y~rj, .. d;1rlP ·

dn f'Pl-

f••r·;' qll•' par'('('Prf'Jll Jl 1 ~1Í'l :l}lrOpT'i~ 1 d:!·' :'t ··~lfll_l't''::l dr~;~ f·•' r

"· •" h(>r

t'P;;T.l!f~dn

,.. .. , •nnrn ;,.,,.

ll;•--f.
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f; 3;" VeJar pelo trabalho dos educandos, de modo a que a:
('sf C!i não sejam confiadas tarefas que não estejam de ac.et\r~n
com PS suas forças ou a sua idade.
§ 4." Organizar, no principio de cada trimestre, um baJ:mt;.o da receita e despcza dos trabalhos a seu cargo, mencionnndo as áreas de terreno!'! cult.ivados, ns produecões obtida>',
~~~ meios empregados pura conseguil-as, dar todos os esclareeinH'n'o~ que pudm·Pm interessar, com a suggestão das medirJ['S que a pr·rd 'r::t lhe inrlirar r.omo sendo de utilidade.
§ 5. Propôr a introducçrto, nos trabalhos da lavoura, dP~
machinirmos e processos agrícolas mais re_putados pela excPllfml'ia dos seus rcsulfados e boa acceitaçao de que gosem,
cn~irmnclo os educrmdos a utili"ar-se
de taes ínstrumentu',
prinripalmenfe do'; ef"~Pnt-iaE"'· e propondo á directoría pren:i•J·• p:u·:1 os qui! rrwlltnr· .~e revrlarern nesses exereiciof'. .
0

CAPITULO IV

\rf.. ~:fi. Tlrl''rdt n~ .'lCI~rrlarin da Esr.nla os segt,inlr~ livt·no, :Jl:crfos c· m:mer·ados P''lo srcretario e rubricados pelo
llin•clor·.
§ t. o De -- matl'inrf,, ~ - cm que serão lançados todos os
escbrccimenfng relnfiYos a cada um dos educandos. obtidos á
f'II:J. ~'n'rarla r r!w·:wfc n sua inf.ernar;ão {1
ainda m; que
pu:,snm ser colhidos pnsteriormenfe ao seu desligamento.
~ 2. e Um diario, um ra:ao, e os demais exigidos pelas
inslrucções do Minislcrio da Fazenda, onde serão escripturados, de arcôrdo com o processo das partidas dobradas e os
met.hodos estabelecidos pelo Governo, todo o movimento de
I'~''"" i I :•. P de~pr'?a da E"t·nln. qner de caracter Qrçan:entario,
(jlll'l' J'esultanle de sua prodncção interna.
§ :l." De -~- lancamento.~ das despezas de prompto pagamento --- cuja csi~J·ipturaf.'ttn srwá feita e encerrada todos os
dias r di~:erimilwdmll!'llle pel::ts rubricas da lei de orçanw nt•.t.
§ 4. o De - termos - que mencionará o dia de posse dos
rmpregaàos, o registro dr seus titulos de nomeação e as licençn5 obtida~.
§ 5. o De - co •npromissos - onde serão lavrados os compr·omi'''O' rios t'Plnre?r~rlP~ que tomarem posse na Escola.
§ G. o Do - nttestados de {requencia - dos empregados
reJa,.·ionndos em folha do 'J'hesouro. no qual constará o nome
e o emprego de cada um c as faltas mcnsaes, com causa
jtl91ificada ou não.
§ 7." De - ponto - dos empregados.
§ 8. o Emper.ho de despeza, onde serão lançados
t.odof! os pedidos de fornncimcntos empenhados, logo que o
sc.ian1, com a dcrluc~ão dos respectivos creditos orcamentarios, Jwg tet·rnoc; das iml ruc(;iics dos Ministerios da Fazenda
t' !1:1 Jw:·,lirr~ f' l\'rg-n<'Í"'' lnt••,·ior·ps.
§ 9. o Além destes lh-ros. haverá mais, na secretaria, ou
~'"' lf'"t1qnrr nufra d•'n•·nil"•wia da EsC'nla, os crue o dircetor
j ulr;n r· neeessnrios p::~ra a regular idade do serviço.
:\.rt.. :~7. Tod<'~ as l(ll'lll! i:B pertencentes á Escola serão
rr:':"lhidll~ pe!IJ :.<:cretario. no rne>tmo dia em que tiS receb~r,

no rofn~ elo cslalJelerimenfo, qnt~ l'i1·:ll':í soh a :~na Allarrla e
1•xdusiva responsabilidade.
:\l't. :lR. Em um livro «Caixa», qne ilt'Ye RI'!' guat>ilado no
('ufrr•, o P,;t•riptnrnr·io fan:í. 11 lanr;amenln das quanl iao.; r·,•co!11lida~. l'"'ll dl'daT·ar:ão da. Jll'IIPI'dr•ncia. P da.;; quanl ias q11c
;;a h i r·rm. rom drc larar:ão do Sl'l.l dPsl i no.
Art. :;u. NPnltmml dPspr;.a s" faf':i, smn pt·l~cnd••r· pl'flido
por cscripto c aufor·ização do dircef.or, e nnnlnuna. conta Rer:í
rcmclt.ida pa1'fl l'Cl' paga no 'T'hesouro, sem estm· <~onJm·ida c
a~signarla twln P.~r,,.ipl.nr:n·io c pelo ~ecrelario P rlllii'Ít'rHla pnlo
dir·et•lor.
·\ri. 10. ''' dirPdn1· Pl'l'~r·t·I'YI'I':i n n1ndo p1·al i,.,, ti•~ se
I':IJ,I~I'I'IL' :1' fll'fillf'II:\S f!t'.~]JI'Z[l.~ ('\'f'IJ!II:\1'~ 1 a. fjlll! SI' ll:ÍO ]lOSSCl.
:qlpliPar a r•·.c:ra do a !'I ig.o aniPrioJ· ,., hmn assi!ll, aduptnr:í as
tll•·tlida.'-' rplP jn!f!'ar· d•• eonv<>niPncin para a pnrt'eila rng-ularid·uJ" da I'SI'I'ÍJiflli'at;iin. Íllf.I'OdiJZÍilflll-·lfH~ 11< llll'lil<•i·:lllll'llfO.~ IJIII'
:1 •'l:.JI"I'i••nt·ia illdif'a!' t'l'lliO pr'OI eiln"n".
,\d,. ld. No ultimo dia df' t•.ada HIIJJ, sn dar:i hal~mr:n :í.
raixa, lla pr·escnr,a do llirrcfm•. rlrpoi!'l rlt1 rPalizado.~ ~~~ pag-alfll'llln~ qr11• rwla !llP'-'Tll:1 ·"'' f.l'lll!:11n til\ l'rp,•r: •·· 1111 rj.,, d1• enda
!rínw1<ft'l', ~e recollwd :í Cnixr1 Ft•uno!lik:l :r Jlf!•f·· 'f'l'' f"·t,
t t•w·er· aos Ptlne:utlliJc;.

CAPITfTLfl \'

ArL. 4:>.. O 11atrimonio da ERcola sPrá constituído:
~ J." Com os yalorcs que fon'm doados on Jpg-urlus :í

E~

t•olfl ·por qnalqucr modn legal.

§ 2." Com os salr:los rla mPf:ldl' do JWI'lllin rJoc; ••tliit'rlnd":c:,
<!" qtw traia o ar!.. !íl..
§ :1. • Com as suhYPm:õcs que rorclll 11rfarla~ !"·lo C11!l,.
gr,.~c;o, em hcnl'l'ir.io rlo funrlo pnfrimonial.
í:l. O 1'111Jdil pn!rimnniul da .E~t·"la .~•'J':Í I'Olli·•·J·l idtl
ria t(jyjrJa jii!!Jlif'.:t i'und:uJ:I tlll f'lll qn:\l'fl··
IJIII't' ,llf.l·os 1ii1Jlo~ da divida rulllir·~. !fi li' nwlh"''"" enranl ia.;
(ll'f'Prrrrrr·m. Tnda1·ia, a Escola pcder:i possui!' 0111 )lpns do
.raiz uma pal'!~ do seu patrimonin, a qual ·'~'!'<i tli'[Prminada
pP!n UovPI'OO. a~;:irn como pode!':ÍI') ~f'J' inr~IH'Jllll'li_lo:; no mf'smn
t.W ''I'Wi lcn·rnos. rdific;u:õf's t' illstallat:i'ii·S, ,j hilll\-,'1' ani"J·i-·
zn1;ão do PodrJ' Legislai iYo.
Art. 4·'1. Nruhuma quanl ia "''ni d islral,ida do l'n ntlo palr imonial OU dns jlll'fl'; I' JHaÍ.'l l''~lldÍ!11l'JliOS, f'IIIIJII:lll(l) lli]n foc
,, r·••fer·ido 1'11ndo pal.rimnnial sn!Tif'ÍI'IIf.o para tH't'rHT"'' a ff)(_f:t-J
:1'; dP'IWZas da Esr,nl:t
n~ ll•lVI' tlt•t·illlfl' ti•· '"'u::
11
r•·wliuwnlns annuans.
Ar·t. -'tt>. LO!H.l que o palrimonio al.tingir f'ssa somma, empp•g;ar -.Ye-iio os non1 dreimo,; dos rendimentos !lU:-! de::pP:<:H
d:~ E~e11la, nos snus nwlhnt·amrnfos n prngt·rssivo d·~"''ll\ ,fi 1 j ••
Illl'lllo, r! Pnlãn nada mais com l'l!a df'SJlPHder:í. a Tlniií•J.
:\r 'f. .\li. No ca,;n do a 1'1 ig·o anl.l~tJedr!rll •l Sl!ri'io ::tPIJiieado'l
air augllli·Idll do fundu palrimonial Lodos os sa!d11.~ qtw StJ verit it·an•rn. a.~.~im CIJlllo twlnq as rlonçôr>s, lrgad•JS i.' ';n]r\·•Juçüe'
''"'' tk~<:a t;poca •·m deauf.P Si' fiz•.'l'C'Jl'l 1'111 !H•nr·!'i\'i" da ,J·>:I'nla.
•.\I'f.

f'lll :lpii]Íf'"" i!I'I'::II'S

,.,,n

.i''r'"'
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_\,·1. 't7. O patrillltJlliu d:t Escola sedt ndtuiu_is~rad? pelo
Cunsellln ,\uwinisLrativo dos Pall'imonios do l\hmsteno Lia
,lu::;Li<;a e Neg·•Jeius Iuteriurcs, de accOrdo colll o rcspec[.ivo
~·e gula 11! en to.

CAPl'l'ULO VI
UO l'EGULIO DOS EDUCANDOS

:\rf .. i.S. A dc.speza cn111 u nts[cio da Eseola eurrcrá pdn
verba que fur votada.
Arl.. -Hl. Em favor do cada tllll dos cuucand;,!-', formar-se·
lta nm pcenlio, quo ~Prá ,·omposto pela accumula.;ão da Lcr1,;..1
J.aJ·tc ri:'. inJP"l'lancia em f!IIC for avaliado u ~en t.raba!hl}
lll!'ll' ,, I.
\ri. 50. '\h:lad•· d•:c:'i!' pen!Iio smá il'illl'.'~l!'allncnl.c de ..
i"':oii;Hla. na Cuixa l<:ct~llllll1i•·a t 1c:-:fa Capital, pu•· tont.:t d•l c:ail!l
cuw :: IH.IL•. pr>.ra ~ ,. Ih" Pnln·~ar. com os jurL·~ lJliC venc•~r. Jl•}
arln tia. ~ua f'allida. l'llltt'unlH' tli~11õe o art. 1:J da lei 11. !lí7,
d•1 :,>!I '-'•~ th!zemlll o de l~lU:! .

.\11. 51.,\ oufra 111rlad.: st,r<i. applit·alla, "l'llllJI'e qtw fll''
lllTCc ~:trio, ao c:u~lt..:iu c· dCSl'll\·olvimeuto das of1il:inas o t.raJ-,alh<>; agrio•l:1s. eoufonue o e"tatuido !lO art. :13 da lei nullJ\'n• !li 7, dt~ :l!l rle d~'ZL'Illl,ru dr I !"102.

TITULO H

Do prccesso de

ínternaç~o

CAI'l'l'ULO I

.\r f. 5:!. (),: llll'llnr••,; dt~ li"'~ trata o art. :!" serão reeoJhidos ú :l•:seola por Lmil'lll d" .iui:t. dt~ or·phão~. a ruja jul'ist1ic:rfin JH!t'l.Pnç.a a zona do Dio,;Lrieto Federal ondu rrsidam ou
wul•• f!Jr Yeril'ieallu o ;;f'lt abandono.
~ L" Apresentado o IllCllPI' ao re8pecfivo jtJi?.. este, mau.
dtwd" a;;Lnar o officio. a varie ou o requef'irncnlo que ,,
uconl(Hlllhar, tomarú o riPpoimcnto daquelle c ouvirá duas ou
maL t;e:o:soa:; CJ'lr ~aibam em tenham razão de '':lbcr do c:vm-·
pod.anH'nlo t' dn:-' lwhilos do rnt•Hor, do caraeLPr, sit.uac;ãn, lll'l-

ralidadc e !llf'i"" d1~ ,·ida. do paP. l,utor, parente ou pc~sua ;-;oh
t'IJju l"-'rler üll F;IJ;nda :"!' adr~ ou em euja eompauhia vi\a,
t·"TllJwllindn-•'s a tlar :::-, nceP~sarias infnrmat;ões.
!i ~-" .Fiudo o inqw:rif." ::dminisl.rativu, qu•~ sNá snmprP
1eilo t:lll audie1u:ia e~pe1:ial f' t·om as devidas rl'serva~<, o juit.
]Jorlcrú "l'tlf'mu· 011 não a inl.crna1.:ão tio mcnm· nu ~~c:tabelm:i ..
.llll'll to, futH!anwnl ando sr·mpre a;; rar.õcs de deeidi r·.
~ 3." ()s tn!'Jlnreg l'l'l'olhido~ ú Esr.,Ja !JCt'nmnPr''l'iio lll'~!a
~r,·, :'1 •·clr11lt' ([,. 17 <11111"~ t'lllllJII"!o~. ~aJ\·t, tkt:i~fiq cn1 c·.onlr:n·i••
d•1 ,.,~~rwl'l.iY" .iiliz ,. q11ando r·~l•·. a dirr:dori:1 da .Ji::-a:nlõJ. "'I
!jiJal•j\lE'I' ao;~•wÍ:H;fí" dl' p;d l'OIWtn llào IJOil\'CI' ~llCUIIf.rado 111r1:1

rrt!lor·;n;':io condigna para o ·l'dllraudo, que l1aja eoucluido o
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praw de sua internação, collooacão essa que,· para se verificar.
" desligamento do meuor, ser:\ submettii:Ja á approvaoão do
juiz, á (hsposiçio do qual houver sido intern;.do o mesmo.
§ 4.• O pae, tutor, parente ou peSS()a em CUjo poder, suar·
da ou compauhia esteja o menor, nio poderl .obStar a in.t.eruação deste, ordenada pela autoridade coMpetente; só lbo é
lieUo requerer a retirada do menor, por acçiO sumrnaria proposta no juizo do domicilio.
CAPITVLO Il

Art. :,3. Da senl.cnça que denegar a internação c:-aberá
appcllação, cw ambos os effeitos, para a Corte do Appellação,
rlnnlro de cinco dias contados da intimação.
Art. 54. Julgada procedente HU improeederJte ll nr,e.fio
:::111rmaria a quu alludc n § ·i·, 1ln at·t. 5:?, o juiz que proferir,
:• : :·atmu.;a r•·.corJ'CJ'á., e.;:-o({iciu, }Iara a mc:;ma .COI'te.
Art. 55. Os autos de taes proecssos, em caso de recurso,
rltwerão s~r aprescnf.ados a instanl'ia superior, no prazo maximo dr> 48 hora~, não JlOdcn<ln ser rei i rios f;ob qualquer p.re-

tuto.

Art. 56. Os paes, tutores, varcnte11 ou pessoas, em cujo

J.lofkt·, guarda ou companhia viva o menor, quando obtive-

rem a retirada deste, ficarão obrigados a inde:mnizar a Fazenda Nacional da assistencia que esta houver prestado ao
menor, comprchendendo-sc nessa expressão: os alimentos, a
habitação, o vest.uario, o tratamento medico, e, bem assim,
a educação e instrucção em geral.
l'aragrapho uni co. Exceptuam-::;c destes üasos:
I", o~ meu ore.;; <JUC fm·en1 de: 1ig:1clos rn1· ordnm do ju i;,:
r:nmpctente, por p!''Jposfa rio dircdor, para attendcr :.'1 intere.'S·!S do proprio serviço;
2", aqueBes lfUe, duranf.e a intcr·naciio, houverem pt·cslado
u·rvil;oi'l aprcc!avt>L,,

ayaliadc~>

pc·la dircrtoria da Escola.

CAPITUI,O IH
1>-)S 1\IENORES DE NOVF. ANNOS

Ar L. 57. Nio terá Jogar o 1Procedimooto a QUe se releretn
os capit.u.Jos anteriores contra o menor de nove annos eotnpletos. Nio obstante, ai a seu respeito li& verifitanm algumas
das condio6es previ&tas no art. 2"', será. alie reôGll~ld? ao estabelecimento, afim de receber durante a menoridade a devida
educação J)rofi&aional e m(lraJ.
Art.. 58. Sem omba.rgCJ da disposioilo do artigo anterior,
ali autoridades, quando julgarem preferivel, tmt.regarlo os
mnnores de que Sfl trata a patronato particular, procurando
Psiaboloeimento.'! do reconhecida competencia c moralidade,
nu collocando-os sob a guarda de famntas honestaB, que se
rl•::ponsabilizcm em juizo pe.la educação dos menores.

ACTOS
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TITULO UI
Do rcgimnn educativo
CAPITULO I
D\ DlVIf',\.0 DOS TRABALHOS

4. r f. 5~1. }, T~scola Qu ÍJJW de ~ovembro, destinada ao RPXO
Til~cr~ulino, v~r:í. a. sua sédc acf.nal na antiga .Fazenda da J:ica,
t:~!:u:ão rlr ()uinf.in•• ·Ho.;ayuva. á qual se dar·á, quanto possivt>.l,
o ,l!'sen\·pJ\·imr·pfn !'lllllpafiyl'l •·:~m as necessidades c rccuriins
rdd idos .
.\rL GO. 1':111 ,lla~ diver~:lé> inslallaç:ões r .flo 1110do JH'IIl
q11al uwl!JOt' j1rlr:ar a dircetoria, funecionarão o gabinete d!J
dit·•~c!nr, t,;ccrf'laria, >'ervir;o dinicJ, almoxarifado, rouparia,
pnl'lari:L ('.OJ'rn rla ;'!1arrla. aulas de nmsica c insft·uer:ão .pi'Í.,Jilaria, nffir;inas d·~ ~;rpatnit·o. r.:orreeiro e selleiro, marcinciro,
P.ld:~lhndor. r:lrpinlr~ir,J, ernpa.lhudor, vassoureiro (eom snccão
rJ,, ••:;\ •Jvas). ftmilf'ir0 c llombeit·o, ferreiro, serralhniro, limador. oleiro (•·· tr;:J•allim; dr\ •;m'amica), torneiro de ferro o
n1:r<!•·ira, nrnf.r,irn, :!lfaiate, l:vpographo, cncadet'n<~r:ão, gravaÚCJ:·, n;e~anit:a, r~lecl.rinidado o outras.
~ 1." Anuexa a c;.;sa,; officinas, funccionará uma aula rle
desenh11. cOJH applicar;iln, principalmente, ás industrias o espeni;!lização. para rada turma d0 educandos, confornw o offieio
lJtll; 1:.stes desejen1 aprender.
,
§ :!." 0::; rnesf.l·cg dP. ol'fir.inas. cujas altribuicões P3Larão de ..
terminadas no rcg·iruenlo interno, serão, além {los fiLIO fizerem
pal'Lc ilo qut1drtJ do.-; l'rrncl:ic~larios, aquelles para IJUC o Con-·
p·r·~-:n votar- ~~rc·di(n ·~ q•w Jn:'r'm ncccssarios ao funccionamcnto da;; mesm<J." .
. \rL. oi. ~rrãr1 r:rr•:1rlos p;u'ques de cultura e nduca1;ãfl
praLica, com os srn ir,os c cxcr:eicios necessarios ao dcseuvol\'ÍIIII'tlto phy~it:o. infellcelnal e moral dos educandos, attenden~
do<'l\ ás condições do orlado c ao e.st.ado de saude dos mesmos.
:\ l'L 62. A con::::l.rucçãn dos pa11ques será executada em
át'eas :<uffieienfes. 1lr' morlo qne os edifícios do que se comJHI7.('1'•.'rrt fiquer11 di":'>err•iiHtdll~; pot· toda a extensão do tcrrono,
dispn~[.os entre dle:'i IJ:_; campos de cult.ura c de cxcrcicios quu
Jorr:m neee.ssarios.
;\rt.. 63. O rcgimcnfo inlf'nlO determinará o plano para a
fMrn<Jç.ãH das SC>cçõcs d~ trabalho e. exercícios, em ordem sysLcJll'tfi.ca, a começat· por serviç_os rudimentares c infantis, ató
aos Jllais eomplr)xo.3; cada Sf.ic~.ao terá um chefe, que será res]JOnsavel pelas lwmus respectivas, as quaes não excederão do
~ro ed11eandos.
§ 1. • Os infcrnarlos serão dividido!! em dous grupos:
a) maiores de IJOYe annos;
b! mrnures de nove annos.
~ :? . o O:; srupo.:l de quo Ira i.~ o paragrapho anterior ser~o
sull--u i v i di dos em "cr:çüc" :
r!) agricultut•a (emn ~uh-scecões do horticultura, jardi~
Jl:1~'.'11J, IJC'tnicultur::1, etc.),:

lJl

.\GTUi:i IJU l'Ulll':i\ I> :\.Lt.:l!TJ\'1)

l! 1 criacrw;
c) OI!Jicins c a!'Les;
d) exercícios e diversõe11;
c) aulas;
c mais o~ que a dircclot·ia julgar de OO!ll n·:-ullari<J,
como, por exemplo, os de apil'uliUl'a, serieicullura, etu.
§ :L • Nesses trabal:lw~. lauto ar;l'ieolas como de ot'fit:ina~,
os educandos nãn {)e\ ''I'~ o ser eonservado:> durant.e mais tk
duas horus seguidas e, n•J maximo. sei::; ·!toras por dia.
§ ·i." Tanto t(JUauf o fôr pos,;i\ cl, de,·rr·-se-:í lat,et· ruJ11
que os educandos, al!crnadamc•ntP. se entregucnr. qur:r ao:;
trabalhos de campo, quer aos de o!fieina8, podendo 1'ixar-.~o
definitivamente em uus ou em outros, quando dcmonstl'arclll,
em qualquct· dessas especialidades, scmh·cl e pr·onUilf'.i<Jr.lo
:t(lJ'(I\ citamcnll' t! a expet·ietwia imlical' r'>.'la mr~chd;• rrm:o d·~

n

111il1dad••. para o

mcuor.

§ 5. '' A directoria ucverá ''!temlei', na cscollw. do~ r,Jfi-

t·ius e

Lt·;~JJalhos

dos educando::;, :1s vocar:ues

rc1·1~hrdas

vur

l'é'(l'õ.

u\r!. ü\. J\o eH~ÍU•J t.lc priuwit·ns leflra~. da liu;.;11a pnr-

IIJf:IWza, dr:seHIJU o mal h ema! iea ~~lelllt~lll ares, u Li I izar-ôr~-ti o
lllcllro<lo eouerct.u c i11tuiti\·o, f.imtu quantu cuJn{JoJ·Laron' a>
111afl'rias ensinadas.
Art. ü:J. Os uHieios P :u·le::; Sl'l'i:Íu l!IÍJIÍ'<!Tarlo.~ 1'111 ol'l'it:iua~ aprorH·iad<F, a;; quacs, e.111llora nrudi' ,, alll eu!" in ::i I til lalias, tlcvcr[w .ser doladas uns eondi\:lícs de confurlu ,. salubrídarJe prceisas, e apparclliadas ·com machinismo;; e'>,.;••neiaf·~
;i hoa. e facil execução dos respectivo-; trabalhos.
Art. üü. Na pratica dos camr10s c Jas uffieiuas. oL,cr~'al'-sc-iio os pl'incipios l!ygicnieos, at.!cndcndu-se ú idade do
ndneandP, de JtiLJdo u L'l·ifal' a 'OIJn•f'Ht'ga ou aY•:rsiio ao
JraiJallro.
Art. G7. Aos excrcieios dar-~L·-:·, o eanwln de 1l1\ l'l'~Õf:.>
ntei~, inferpolaudcHw e~las com as liflr;rs do LraiJallw regiJtH:nfal.
ArL. üH . .'ião de1·crãu set· aduplaúus duriiJ.ilc•rit•~-r~a~NIIa.".
o> ed ueandus vr~nwilarão lios re.speeti \o~ gTUJiliS, di v i di do~
por f.ur·mas em casas para esse. fittt r\f~Stiuadas e s11h a l·io;iIancia dos rcspecti\·os iu~peelorr•s, fJ1lc nlli residirão cu1r1 sua::>
'l'alllilia".

CAPlTULO 11
JJ.\:-1 I'EN.\f-1 L: f'Hié!\110:"

A ri, IJ(I . .'iu systenra discipl iuar adupf arl11 na l~'nila, ~:lo
()li:llinadu;;: inleil'aiiWltff; não sü os eu~ti;.:o..; r·rll·por:H·~, •:o111o
os proct'sso.-; de inti11rid:ll.:~u, capaz1·s tk alJafer o 111nral du
(•drl('ando.
Art. 70. O internado que ilwon·t~r em Jalt a ~cP:i :ulnwcs1a do vaternal ment.e Jtelu iuspeetuJ·, pelos nw,ft·es rfr: o r l'ir i na:-;,
Jll'ofe~son•s (quando I:H•s faltas oecorr:nn I'Jll su;rs dr•ppn.
dl.'l!ei<Js), Jteln ~ccrelariu ou dircetor, "ncres.'i\allH~Id·!'.
Si
"s!Pii meios suacurio~ 11ão vruduzin'llt d'f'ni I o, o di r••t'LPt', a
··ni•• G•Jrrhcciruentn :;crá levado u fado, a!fcw.kndo ao 11aractcr,
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au,; !H'et:edcute:; do eJueamlu, cwvrazal-u-ha para tJUC moúi-

fitiUe o seu .procedimento, fazendo-lhe sentir o mal t!UC fatal-

monte resulta~·á da CQnLinuaçãQ da sua má conducta, isto é.
que os seus actos terão consequencias l'egularnentare::;, a que
não poderá fugtr. J~sgotado c.~:;e rceurso, unpõr-sc-llão ao inL•;l'llaúo as :;cguintcs penas;
I. Privação de recreio c tlc alguns cxereÜ)ÍOS, sOllllH'O
com um criteriu de individualização.
ll. Detenção na sala da inspectoria geral.
III. .Más notas.
l V. Trabalho de escripla.
,. . Hegrcssão de e Iasse.
VI. Pt·iva•t;.fílo tle commodidadc nos f.ralmlhos.
VI ri. Marcha;; durante o recreio.
VIU. Tr<Jnsf••t·encia .para outra turma, com (:anwter pro•
\ Í~l)l'ÍO.

IX.

Priva~ão

de recompensas .geraes e annullação tempo·

r:tl'ia ou definiLiYa das imlividuaes, como sejam: :-;uppressão
du quauro tk llout·a, perda de galões, postos de eoufianc:a e
uuLras regalias.
.
X. Privação tle visita, sómcnte nos casos cxcepcionaes.,
XI. t;eparação uus demais educandos c recolhimento, atQ
t ;) ui as, uo maximo, a uma tlependcncia denominada «Retiro:.,
umle o cuu('ando fical'á. isolado em um commodo especial, do
qual sahirá. apenas, dur·ante certas horas do dia, para as
:atlas e alguns trabalhos, tlepcdcncia esta que fjcará sob a
\ igila11Cia e aos cu i dados de um inspector, designado pelo din~,·l m· e que alli residir;í, quanJo Jôr possível, e In companhia
•k .<ua J'amil ia, em cutumodos separados.
XII. llL'IllU\:ãO para n st•e•:iiu de menores da Cowaia Cor,.,~t:e iuual dos Duu~ !tio~, ou l.rausferencia para outro cstabe!t t;ilwmlo, Hos casos de reiHcidencia em faltas gt·aves e pro\ :ttla a imvw;silJilidade d<· modificar o educando a smt con-

tl!!da, notoriamente má.
Art. 71 . A' cxccp•;ão da pena do u. I, qua poderá ser appl icaua pelos ino;pcctorcs, ttue communirarão o seu acto ao
in;<pectm· get·al, o qual fará deste sciente., no dia seguinte, ao
di red•H·, e~l" Sl!l'<Í a uniea aulorilladc competente para applicar
a•; venas de ns. li a XI, sendo-lhe concedida a !acuidade de
anwnizal-a,, quando julgar t.lc bom criterio, Em seu impcdinwnLo e nos casos urg·entc.-; o ,;ecretario poderá applicar os
tfe TllllllCt'os ll a. XI, eunl'orme os mesmos casos, dando scienda do o<.:wn·ido ao dirccLOl'. A pena tlc 11. XII só voderá. ser
applieatla JWio 1\linislro, de acct!rdo com o juiz dr~ orphãos .
. \rt. 7:!. A~ penas sob os ns. XI c XII s.-, são applwavcis :·
a IH'imcil·a, sü aos ma in I' c:; de nove a unos, c a sesunda, só aos
waiores tlt~ J í annos.

Art. 73. As recompensas consistirão no augmcnto do
l't.'t~lil i o e na pa~~agem para a l'!asse superior,
desde que o
~~riiH'alldo mo~l!·c 1:apacidnde pa!'a l.ral..mlhos mais complexos;
i''l-'l.os ·~~ empn•gos 1Ic t'•.1nfiaw:a; hoas notas; f•!ogios em parf.i,~lil<JI' IHI 1'111 [HtlJ!icn; pas:·;t•ios espeeiacs; ful'ia~;
premi05
l'lll dinheiro ou
•·m ln·inqlw lo~ u objectus de utilidade;

atlt11b:-ão em uma deJleu<lenma especial de regalias; quadro
de lwnra c outras ttue sejam capazes de estimular u edu-

{an!lo.
~io

de 192S -

VoJ. li
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~CTOS DO PODER EXECUTIVO

DISPOSIÇÕES GEIL\BS

Art. i L Dtworão morar no r·s!.abnlecimento o di redor e
n seerdario, de accôrclo com as ri iwosições dos al'Ls. 16 e 3fl,
podendo igualmente morar outros empregados, si houver convcniencia para o servi~;!() c existirem aeeommodações ap;·opri:Jdas, a jui7.o do direcfor.
Arl .. :i!í. Os fnnecinnarios c ernprPgados da Esc.pla trrüo
dircit.o :"t npm'rn!adoria, na Jórma da:> leis em vigor.
Art. 'iG. (h mcnorrs que. fon~m Clilprcgadns nn..; RfH'I-Í('(IS
da F~r·o!a Jl"l't'r•IH'I':ÍII, alt'm das Yantngr•nR dn prwnlio, I!I lia F: a1ii'it·:tr::i", qw• l!ws ~Pr:í arhiL:·ada pelo C:ovt•mo.
"\ri. 77. U (inverno poderú contractar 11111 otfiríal dp ql!:l!qurT d:H rorporar·ut·s armadas. para 111iui Lr<H' ao~ cdu :·:mdP::: a
iJ~>Irnr:r;fio mililn:·. uxei'cir:io~ tle e~grillln. tiro ao alvo. !'10 .
. \1'1. íS. As pessoas que excreerem iutr•t·inamenf.e rtualqn~r· dos cargo;; pcrecborão remlmrrar:ão dr accôrrlo n1u1 a:-;
<ii''f'P~ir;ões q1w a t·c'~peiln est.iver·r1u r'lll 1 ir;o:·.

Art.. '<0. Emqu::wto não esliver !wbi!ilado par:1 inofal!ar
os nncleos e. divisões de que tratam ns art:>. !U e 6:1, o \lini:'h·o -proyidendar:í. para QU!' no actnnl est.a!Jekdlneuf,,, ."tl manfr)nha o rngimen de scleeção, tliviflinrJn 001 nrr•11nrr:; PIH rli,·r•J':-;a,,
f11rn:as ou compnnhi<tR, que terão ~"·r1::; diJrllliforio::, l'r'l'l'r'i'"'·
1'1 r> •• separar! o. ro1no j:í. r\ prat icndo.
Art.. ·P.O. O dirPctor submelt.cr(l ú approY;wiín rln 'lini~Lr·r~
o J•rg-imPnto interno dn Escola c ok;•:n·ani IJPll•1 o rr•giJr!f"'tl ;dlr>rnaclo ria educação nas offir:inaq n dn:> exrTcieios runtt•s nqs
pa:>qltes, dispondo os snrvi\os de morln qur~ :w.ia cYilada a ,,,_
hrrcnrga dos educandos, qnn dcvrrãn ser cnmf an If'Hl"lll n ,. i·~~i:tdos pelos empregados sup('t'iores da .Escola.
Art. 81. Revogam-se as disposirões em cnnLrarlo.
Rio de .Janeiro, em 1-í de maio de !u·:~J. - .!rJâu l,ui~

Jlvcs.

TABELLA B
DISTRIBUIÇÃO DO RANCHO PARA USO DOS INTERNADOS E EMPREGADOS

Azeite doce ..................
Assucar de 2 ' ......•....•...•
Arroz .•.........•..•.....•..•
Banha ............•...•......
Batatas .•.............•.......
Bacalhau .....................
Café .........................
Carne secca .................•
Carne verde •................
Condimentos .................
Doce ........•....•...........
Fígado .•.....................
Feijão preto .................
Farinha de mandioca .....•..•
Mocotó .................•.•.•
Massa branca .......•.••••.•.
Manteiga .......•••.•.••.•..•
Matte •.•.....•.•.•....••.••.•
Pão ..•••........•....•••..••
Sal. .........................
Toucinho, .............•.••••
Tripa ........................
Vinagre ......................
Fructas ..•................•.•

por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
oor dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia
por dia

5,0

150,0
125,0
20,0
127,0
100,0
50,0
100,0
320,0
50 rs.
100,0
120,0
118,0
100,0
140 rs.
28,0
10,0
20,0
300,0
25,0
10,0
130 rs.
10,0
60 rs.

por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana
dor semana
por semana
por semana
por semana
por semana
por semana

10,0
1050,0
875,0
140,0
889,0
20J,O

350,0
350,0
Mais 50, O ás segundas·feíras.
1920,0
3!0 rs.
100,0
120;0
826,0
700,0
280 rs.
112,0
70,-0
140,0
2100,0
175,0
70,0
260 rs.
70,0
350 rs.

>

~
co
1::1

o
'ti
o

1::1

!;!
toJ

X

l:lj

Cl

c:

:l
~

OBSERVAÇOES

1.• Nos dias feriados haverá melhora geral do rancho.
2.• As rações dos enfermos serão de accordo com as prescrl:pções do medico.

~
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TABELLA A
DB VE!NCIMI!NTOS DO PESSOAL DA ESCOLA

~

15 DE NOVE,\IBRO

"-'"'
'O.S

Vencimento annual de cada empregado

oõí
~ ~~ Designação do emprego

Legislação
Ordenado

::O.

z~

Gratificação

Total

'

1

1
1
l

1
1
3
l

Dírector ................... De accôrdo com os decretos ns. 4. 780, dei
1 2 de março de 1903, e 1.786, de 28 de no-:
I
vembro de 1907, lei n. 1.841, de 31 dei
i dezembro de 1907, e decretos ns. 8.203,1
1 de 8 de setembro de 1910, c 12.001, de~
1 22 de março de 1916 ..................... I
!Secretario .•.•.....•••••... 'Idem ..............•.••................... ~
t\fedico .................•. Idem ....•..............................•...
Pharmaceutico .....•.•.... Idem ..................................... .
Escriuturario .............. Idem ...................................... .
Almoxarife •......•.••...•. Idem ...•.................•................ :
Professores ............... Idem (cada um) ............................ ,
Inspector geral. ...•.•••..• Idem ..................................... .
t\festre de officlna .....•••. ·Idem ................•.....................
Roupeiro .................. ,Decretos ns. 4.780, de 2 de março de 1903;
! 8.203, de 8 de setembro de 1910. e 12.001
i de 22 de marco de 1906 ....... : •.•••••.. ;
Horticultor ................ Idem ...........
Inspectores ............... Idem ..................................... ..
Porteiro .........•.•.•..... Idem ..................................... .
Auxiliares de ensino ...... ,Lei n. 2.356, de 31 de dezembro de 1910 ..• :
Auxiliares de escripta ..... Idem, e decreto n. 8.203, de 8 de setembroi
i de 1910 •..........•............••• •· · · •
Instructor militar •.••.•...• jldem ....................•..•.....••..•.... :
Dentista .••.•..••••••.•••. 'Idem ..••.•.............•••...•.....•...... i
> ..........................

5
l
10
3

,,

·l

>
a·
•i

o

lll

t:1

6:000$0001
-±:000$000
4:000$000,
3:200$0001
3:206$000
3:200$0001
2:400$000
2:400$00)1
2:400$000

3:000$000
2:000$000
:::!:000$000
1:600$000
1:600$000
1:600$000
l :200$000
1:200$000
l :200$000

9:000$000
6:000$000
6:000S000
4:800$000
4:800$000
4:800$000
10:800$000
3:600$000
3:600$000

000$0001
800$0001
000$0001
000$000

; :000$000
1:4005000
j :000$000
1:0001;000
2:160$000

3:000$000
4:200$000
15:009$000
3:000$000
21:600$000

1 728$000
1 500$000
1 200$000

5 184$000
1 500$000
1 200$000

2
2
2
:2

o
't1
o
t:l

i:':l
:;::1
~

;.:
t'l

C}

r::
"'l

:;;
o

1

Elcctricista ................ \'.Idem ••••.....••••••.•...••....••...••.... ·1

1 Machinista ••....•••....••• Idem ............•........•.••......••.....
1O Guardas •..•.............. Idem .............................•.......• ,

!

1 Ajudante de machinista ..•. idem ........................•.....•.••....
7 Engommadeiras ........... lidem .................•.•.......•..........
Enfermeiro ..•.......•..... jidem ............................•.....•... ,
1 M.estre marcineiro ......... ildem .................................•..•• I
1 Mestre carpinteiro ......... -Idem ............................... · .... · ·!
1 Mestre typographo ......... 1Idem ..................................... .
1 Mestre funileiro ........... lidem ..................................... .
1 JVlestre entaihador ........• lidem ...•........•...•.....................
1 Mestre correeiro e selleiro!Ide:ll ..................................... .
1 Mestre ferreiro .•..•...... -iidem .....................••...•....•....•.
1 1'Vlestre pedreiro ........... :Idem .....................................•
1 Mestre pintor ............. Jdem ..............................•.......
1 Mestre vassoureiro ........ i Idem ....................••••.....••.......
1 Oleiro ..............•..... :Idem ...•..•..................••.........•.
1 Cavoqueiro ............... iidem ..•............•......................
1 Ajudante de cavoqueiro .... :Idem ..•.......•••......•.....•...•...•••..
2 C?zinheiros ... , • ~ ......... iidem ...••.•.....•.•...•.....•.....••......
2 AJudantes de coZinha •.... ,,Idem ...••........•.••..•.••••.••••...••••.
1 Chefe de copa ............ ,Idem ...•........•................•.••••..•
3 Serventes ................. Decreto n. 8.203, de setembro de 1910 .••..
3 Jardineiros ................ Idem ...•........••..•.•.•..•.••••••.•..•..
3 Chacareiros ............... Idem ..................................... .
6 Chefes de turmas ruraes .. /Idem ...•...•...••...•.• , •••.•.•.•••.•••••.
3 Sub-chefes de turmas ruraes Idem .•.....••••............•••........•...
1 Cocheiro .............•...• )dem ..•..•••.•..•....•.......•.•••••••.••.
1 Ajudante de cocheiro •..... 'Idem ......•..•........••••.•.••..•.....•••
1 Carreira ...•...•......•... 'Idem .....•.......•.....•.....••••........•
1 Capineiro ...............•. ·Idem ......••.....••.•..•..•...•.•.••..•.•.
1

I

Somma ....................... .

Rio de Janeiro, em 14 de maio de 1923.- joiJo Luiz Alves.

2
2
1
l

160$000
160$000
500$000
500$000
o84$372
i :200$000
2:400.$000
2:400$000
2:400$000
2:160$000
2:160$000
2:1603000
3:160$000
2:160$000
1:728$000
1:728.5000
1:500$000
1:368$744
912$492
1:500$000
750$000
1:200$000
1:500$000
1:532$988
1:532$988
1:500$000
750$000
2 160~000
1 500$000
1 500$000
1 200$000

2:160$000
2:160$000
15:(;00$000
1:500$000
-!:790~604

1:200$000
2:4003000
2:400$000
2:400?)000
2:160$000
2:160$000
2:160$000
2: 160§000
2:160$000
1:728$000
1:728$000
1 :5001~000
1:368$744
912$492
3:000$000
1:500$000
1:200$000
4:500$000
4:598$964
4:598$964
9:000$000
2:250$000
2:160$000
1:500$000

:;,.
;-)

~

::>

~;l

-:l
::>
":1

::>

':::1
c-1

;"j

;~

:..;

~

j

~

:::>

1:500$~00

1:200$00J
197:139$768

-

~

~
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3.' Os funccionarios e empregados que, por di!! posição taxativa
ao regulamento e rigorosa conveniencia para o serviço, residirem
no estabelecimento, com ou sem familia, terão direito a fazer uso de
refeições provenientes do rancho geral, desde que não haja por isso
augmento de distribuição e, portanto, sem augmento de despeza.
Só serão tiradas rações a maior, distribuídos tambem ao rancho geral, para os inspcctores, guardas, enfermeiro e demais empregados que, por força de suas attribuições, tenham que permanecer no serviço, á~ hora::> das refeições. i\ os demais empregados
a directoria poderá facultar a concessão de fazerem suas refeições
no rancho geral, quando isso pOHSa ser permittido sem augmcnto de
despeza e sem prejuízo da boa alimentação dos alumno~;.
4.' Esta tabella poderá ser altPrada por aviso do Ministro ct<J
l11stiça r Nrgocios Interiores.
TABELLA C
J11STRifiTJJÇi~O Dfl ROUPA PAliA USO DOS Al.IJMNO<;

Peça R
1
1
1
1
I
1
1

1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1

terno de brim .................................. .
camisa de algodíio branco ...................... .
par de Si!p<~tos ou ho!inas ..................... ..
lenço •..............•...........................
colchão ........................................ .
travesseiro ..................................... .
fronha ......................................... .
lençol ......................................... .
colcha ......................................... .
cobertor ....................................... .
toalha de rosto ................................. .
toalha para banho .•.............................
par de meias ................................... .
ceroula de algodão branco ou Cllé~Ci! ••••••••••••••
camisa de sahir ................................ .
camü;a de dormir ............................... .
fardamento de panno para sahidas, formatur::t, etc.
capote de panno, para sahidas, ftHrnatura~.!, etc ...
enllarinho ................................ , ...•.

Tempo
lle duraç11o

2 mezes.
2 mezes.
lmez.
2 rncze';.
1 anno.
1 anuo.
3 lliCZCS.
4 JIICZCS,
4 mezes.
t anuo.
4 mezes.
(j mezes.
1 mez.
2 mezc~.
6 mezes,
4 mczes.

2 annos.
5 armo~.
'1

lllCZCS.

. J':fo!a - A cada um dos internados dnr-se-ão, na primeira distnbmçao, por occasião da matricula, as peças precisas para duas
mudas, sem que altere o respectivo tempo de dmação.
Rh ele Janeiro, em t.1 de m<Jio de I\P3.-:fot7o l.ui.>: Nves.
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DEG!l-ETD N. 16.038- DE 14 DE MAtÓ DE 1923

Dú novo 1"egulamento pam a administraçiio dos patrimonioi
llos estaiJelecimento.~ a em·go do Ministerio da Justiça e
i'\rgocios lnteJ·io1'Cs
/ O '.P-residente da Republica dos Estados Unidos ao Brasil,
UF::mclo da a!tribuieão que lhe confere o art. 48, n. 1, da ConsliLuicãn J<'ederal, e para melhor execução do disposto no
art. :1", n. 1. da lei n. 2'.356, de 3'1 de dezembro de 1910, re~
solve, á vista da autorização constante do art. 3, n. XIII, da
lri n. '.. 632, de 6 de janeiro de 1923, que, para a administra~;<ln dos patrimonios dos estabelecimentos a cargo do .Minis! r• rio da Justiça e Negocias Interiores, se observe o regulaIIH~nto nnnexo. rm f'llhstituição do que foi approyado pelo de('~t·fo n. 1L288, de !1 de agosto de 1920.
Jlio de Janeiro, 14 de maio de 1923, 102• da Independeneia e 35" da Hepuhlica.
Al\THUR DA SILVA BllRNARDES.
lodo Luiz Alves.

nf'!Jnlamcnto para a ndmlnistratão dos patrimonios
dos estabelecimentos a cargo do Ministerio da
.lnstiça e N~gocios Interiores.
CAPITULO I
DA fiP.G.\!'\IZ.\Ç.\0 DOS PATRIMONlO!'J

Art. J.• Os pat.rimonios do Hospital ·Niacional de Alienados,
dos lnstilntos Nacional de Surdos-Mudos, Benjamin CO'nstant,
Nacional de 1\lusica e Oswaldo 1Cruz e da Escola Quinze NoYemhro, e os de qualquer outro estabelecimento subordinad()
a" l\Iinisterio da Justiça e Negocias Interiores, são constituídos:
1•, pelos fundos vatrimoniaes ora pertencentes a cada um
llrstes institutos;
2•, pelos valores ou br,m de quaesquer especi-es, proven !entes rJr, doaçõrs ou legado:=; que lhes hajam sido ou venham
:t ser feitos;
·
3", pela~ subven~ões rm seu beneficio votadas pelo Con.
gJ·cs:m 'Niacional;
4". pelos hcP.cfirios de qualquer origem que lhes forem
('rmredidos;
5', pelos .j11rof' r rennim(JnLos do capital;
ô", pela~ rendao, do respectivo ·estabelecimento.

\ri.. ~.'.'' Os bem~. qnr não t.iverem clauS11la de inalienabi1idruli' r f'tt.i'1. con~'"''' ru;5n não ~eJa conveniente, serão converli::l'.'' Plll apnlicrs da divida puhlica.
r. Ao; '1.~ndas ou aliPnueiíl''l serão feitas em publico leilão
1•. q· :\:;r·n! i' a11 !PI'i7~1dll pl'lrj Conselho Adrniniskath·o.

" l!l

n. As llJlOlircs ]lPI'Irnrrn[f'.q no~ Jl:lfrJiiiOJJÍO.q SIÍ poder·iín
ser aliPnadas vut· OJLit•m d•J l>L·esitlr•nll' da IIPpidll i1·:J ,. rlcpn i.-;
•lo o11vido o I:IIIISI']IJII \dnlinis!raliy11, na IIIÍl'Jna dn 1\err·1~!"
ll'[!islalin' n. :1.\Jil, de :\J de di'Zf'Ju]))'o dP HHfl.
Art. :L" Emqnanlo u patrilllunio de cada insLiln!n nilo
nlt.iu!!iJ· a 11llla 'ii.IJIIIII:l <'llia rl•n.-!a sl'ja suff.icienle para n >;ua
HWnlliPJH:iin. a .i11izn do l:llllSP~ho .\dminislral.iYo r• do J\linisli'O da .lt1sli1.:·a ,, \l'!""'i''~ lniPrioJ'Ps. ilf'llhnrna quantia ser:í
fiPllr~ t·r·!irada. ~alvo para custeio da., dl'spr·zas con1 a ft(hnillislrarftl• do t:cJll'ci'IIW. l!l':tliriracõfos a qw• sr• refere 11 arf . .íf,
tlesp1·za.' JH'ul I'JlÍI.'Iti.l~.~ dl) cn~tas· 0 PmnlttmPrtl"s no::< pi'lli'I'Ssn.;
jwlil'i:t"~ ,. :1- r•·l:tli'.as :l oiJJ'U'-' <!,•-;linrlll.t·< a Jllelhor:tllll'iii•P
ou in~[:lii:J(;Í"'·' du I':Clalwll~tilllf'Hlo. 1J11 p:n·a 0Jllf11'1''-'l.inw a 1111li·n,; iwli!11lw a e:tr·:~o 1!11 \lini:-dr•rio.
.'\r~k ulf.imo I':J~o, o
r·~!:IIJf'!l'l'illll'll!ll d;·y~·l!n,· pa;:ar:í. a!(·lll da intpoJ•!.am·ia '1111' llw
l'ú1· l'tllfll'''"la,fa. o-< 1'1'.-'Jif'l'l iyo~ jUJ'IJ" i'<lii\''''Jrional'~.
I':Jra.::;caplio 11nir~11 . .fo:n1 ri!'ftllll' di' !Pi l'é'JII'Cial. ou ú JJH'dida q111' :1' inc;f iluif:iíl',; possuir·r·m palrimonios suil'1'ieiPJrh•s

p:na

"l'll~ll'io

d1·

~1tas

d1·:::p<!z:tS.

Jl:l'.~:•:·ii,,

a

~~·r

adlllinislr·ada.;

r•l·lo CII!IO'I'lltn, IJIII·. f'lllll a :IJIJll'or:H;:io do '.1 illisl.t·o da Justil:a
" ?\1•gocirH Inlc;·inrl'.", I)J'GaJ'<Í as di'ôJli'Z<IS a t'P<Jlizai' f'lll <"ada
,.,,.,.<'ÍI'io. 1', 11·111111 l'lll Yis!a os dir,•i(o-< adquirit.lns p1~lns [llll('f'.ÍPIJ<Jr·i"" dr• !:ti'S in~! illlil:iír·"· faJ'Ú as Jll1nll'fH:il0s para os 1':11',~~~~ IJllt' l'ol'l'lll
'~ 11 l:un i'll f a r·e~.

\W!:JJH)/1, llhCPJ'YfHI:tS

~rtll]H'C ll~ OÍS[l()'IÍÇijP~ I'P-

0.\IPITUI..O H

Al'f.. 1." A arlminisl.raefio dos pat J·imunios, sob a superinl.rnrll'tll'i:t immediala dn '\Iinislro da Justiça o Neg·ocios Inf r~rinJ·f's. 1' al.ll'ihllilla a JJJJI Cnn.~rlho ;\rlminislraliivo, não rrlllllllPI'ado, r·<llllr)O:o:f o rlP mn fll'Cfliden IP, de um vicr-prcsidrnl1~
I' di' fanfo.~ onft·ns nH'III'hro~ qnantaR as in~l ifniç:.i)0s inr-orporadas ao enn~l'!l1o ..'rntin ns nomear;õ0;;; rlP I iY t'P esrnlha !In
~\li11islr1t da .Jw,lil·a r :"ie.!!ncin.~ IntrrinrrR.
~ I." o~ 801'\.ÍI.:O~ fll'l'idarlns prlo t:rnJselho Admini-'ll'fllivn
·t'I'Ütl l'I'Plllarlos rPJ,•y;tnlrs para todos ns 0ffr>i.Los.
S '!." 0.-' dil'l'rlorn<; rlo.~ PSfalwJrcilliPilfns. OU SCIIS Sllbstifllfll~ \e.!.!:tl's l'lll >'l'll imprrlimenlo. sií.n r·nnsirlrrarllls membro~
I~OIISIJ!J.iYOS i]n ·CnllSP]!Jo. :l l'll.Í:lR i'1. 1 SSÓI 1 S (Jnflf11'fi.O I~Oinflfii'PCPT',
dP\ Prtdn. ••nlrl'l anf n. fnzrl-o sPmpt·e que para tal fim forem
t·cjwrialnwn!P rmwncadns reJo resprrfivo Jli'PC<irlenl.r.
1\rl. :í. O .consPlho 1'PIInir-s0-(t em uma rlependrmcia dn
}f in i.~f Pri,, dfl .Tu ~lic:t I' X r~ocios lnlrrim·es, orrlinariamf!n! 11
11ma \'P7. JlOI' mr>z r ext.raordinnriamr>nf.r srm11rP f(llf' hnnVPJ'
TlPI~I)SSidadP. lllf'riia11!e f'OIJ\'OraÇ~() rJo IH'eRÍfll'l!fl'.; I' 11~0 fliTIC~ÍOilfii';Í :;iniio 1\11/11 a presrmr.a da mnioria ahsnluta rln ~rns
11temhru.< l'l'f'l.'elivn~. inclnindo 11 IH'P'-;ilknll', (]Jle. all>m dl' seu
v(lln, IPI':Í. n df' rle,;rmrat1•. ;:\s sua~ l!elilw.rfll:õr•>: ><r•r[ín fnrna.
d:1·' po1· maio1·i:t flllsolula dos prrsenl.0s.
'A r!.. (i." IJ:•,.,.1Hlo irnperlimenf.n dP rrualrpH'J' lllC'lllhr·o pff'rdivo rio C11n~Pflw por mai~ de r!on~ llH'Z0S. o •rae!o ::<0r(t romlllllllir~arlo ao \linisiJ'o da Jnsfi(.'a r .'\egor.io~ Jnfnrim·e~. n •JU:ll
}11'11\·idnneiaJ':í ~oiJJ'f! a resprctiva sul14ifniçíi.o dl'finili1·a o11
,,.,,\ i·'"'·i~l . .<i rl~·~·id:nnPnl•• jtJ.~(il'icfldo la! imp<•rlirrwnf".
0

~-\r:TO~
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.o\et.. 7." All\m das nllrilmirões conferidas no Com:elho

no~

~lJ·I,;. -:··. ::", 11. :1!l. 'dl e \L ;.nm)Wl.~ ao mrRnw ·.
t •. p!'OlllO\ r!' a nrrecanação c rntrrga ao fihcsourciro de
Jwn~. tifnlM
~t.itnf.n~ rlrJ que trnta
sr•11S patrimonio~ :

,fouos os

on

yalnJ'r,;

o art. t•

11

a que tenham direito os in-

ninrla nitn incorpora nos ao R •

~·.

decirlir, como fril' eonvcnienie, sohrr. o di;;posto no
nunwro.~. lovnndo ao conheeimenlo no Mini~
! 1 r1 :~s nr·qui.sir~õr"; df' :Jpolirf'~ fllll' houver oPrlcm.lrlo;
::", ar·ldf rat' :J~ quanf.ias nerpso:;arias para eonsm·var,ão e
a-:sr• i o rlos r• r! i ririn> JWI'f cneenf e.~ aos Instituto~. f]uando este~
llfin disponhn111 dP <lnfar:ãn orr:amrntaria .parn tal fim;
'1", t'ontt·adal', adminislt'ar e fiscalizar, •por pes::;oa d~
~na !'onl'innr;a. r nnYirln o Ministro da .Just.i()a r, Negocios lnl.~'rinrP>~, Inda;; a~ (Jhrn~ en~t ro.nrla!' pelos patrimonios soh sna

:nf. 2" e s1•ns

ndnlini~ll':ll.'ií".

1Arf. R." Tnrnmlw nn prr.sirlf'nl.r. além das onl.ras atJri(Jtlf' llw sãn Pnnfrridns flOt' r;;:! I' l't'~ltlfllr·rnt.n:
1", r.nnvor,:tr· o Consrllw;
'!", rlr~ignnr t 1111 dr seus membros para secrct.ario;
:1", (li r·i ::;it· ns sf'us t raualhos c representar os direito3 c
in!rt·cs~e~ rios JtaLrimonio~ r>m f.odns as suas relnr,:fie::; r,nm o
1 :,, t•r·nn P rnm trt'CI'iros.
_\1-t. !l." Cntllprl r no Yicc-prcsirlenl!! snhstifuir o pre~i

ltuir,:iiP~

riPnt,~

l'lll

~rns

impPrlimPntos.

Pat·agrapho unicn. As funcçõcs de presidPnl~ c vlcr>Jll'f.~';idpnfP st•rãn l'X~"l't'irlas orcasionalmentc pelo membro cfjrrli\'n mais antigo t• rtrll]IH\lllo o Ministro da Justiça c Neporim: Jnl••t•iorP;.; n:io nrHllf'at· ntl (]r~ign:ll' o~ ~ulBfit.ufos rr!-iJII~div•H. nos IPt'tll<'' rln a!'!. 6".
,\t•f. lO. Alt;lll da;; altrihniçõrs mencionadas no n. r; do
m·t. n P no nl'f. :>:l, r<nnpP!r no mPmhro do Conselho drsi~n:Hln
para Sf'l't·f'larío dirigi!' o !'Xflmlientr. a~signnr c
~~lh•t'l'C\'f'l' enm o pl'r~irlPnlp as art.as rJa<; rruniõr;:; Pm livl'o
1"'1' <'SIP ahPrlrl. r•JH'I'ITarlo c• rubricado.
Al't. f 1. H:t\'PJ':Í tamhcrn, para o serviço de administmr.ão dnR (lafrímonios, o seguinte pPssoal rlc nomeação do
i\ I ini.-ll·n rln .Tnsf ira r• N'Pgor i o~ Intcriore.~. por propnsta no
enmclho: um fhc;;ouJ·eir·o. um procurador. diplomado r~m rlirr•il.n, dou·: l'"!'l'i]lf.ut·arins D 11111 continuo.
§ l." O rcl't•J·id" pco;soal prJ·cehcr:í os vr.ncimcn tos fi~:trlos na lahrlla annPxa. a qual niio poderá ser altcracla Rem
)II'<'·,·ia andiPncin do Cnmelho Administrativo.
§ 2." Os vcnrinwnf os rlo pessoal do serviço da administrar: :in "-f'l'iin pag·n~ PI'OJHll'f'ionnlmPntr, pPla rPnrla rlns unfr·iJJion ios •

fll'f~.

.\1'1. L' . . \lr:m da.~ allrihnir;iiPc: ronfrrirla<; ao rnP~nlo t1n;;
l'1 n :1\, l'fllli)H'II' (Hl lhi''OilrPil'o:

I''. J·r·nclw!··. rurrlí.anlr autorização ou nrdcm e~cripta do

Consr•lho ArlniJnl~tr;dlvo. fnrlns os valores, quer em dinheiro
r]llP!' Plll_ fitn_lo~ nn hrn~ dr• f(nalrrner nnfm•pzn, pr,rfPnrrnte~
õH•."

p:ÜJ'Jill!llltO!';

;r, rro:tli~~r n~ rmnpr~~ df> np_oliccs para os p::llrimonios

t· l'r·rrlH'r u~

.Jlll'll"

l·<·~ppr•IJyno,

asgrgnanrlo

o~

fl'rmoR

I'

quita-

c;iíes na Caixa de Amortização, no Thesouro National ou em
.
3°, effeetuat todas al! despezas previstas neste regulamento c autorizadas pelo Conselho Administrativo;
4", fazer e:drahir os balancetes do semestr& e os ba·
JaneoR annuncs, nssign:~J-os c remPtfel-os ao Conselho Ad·

qnalquer repartiç.ã'l eompef.cnte;

111inisf.rat.ivo·
r;~. receÍJer e .gnnrdm· forlos O'l rlnrnmentoll concernrml.r.s á
p:11'1fl financeira d(J~ palrirnonior-;;
6°, f.er em hon nrrlrm fl scgurançn todos os valorf's, quer
Plll 1linheirn. qu,..t· em l.itulos e papeis do crerlito quo repre!wnl•·rn valor ou propriedade dos patrimonios, os quaes guarilar:í. na f:rr.rPiar·in da Jnsf i(.'a e Nr;;rwios Interiores em cofro
wr·a p,;~·p fim flpslinado;
'i", fp::r>I' o.~ clrpositos de dinhriro em conta corrente no
1 \:nw.o í u Brasil e firmar, com o pl'e~irl .. nl P, os ehPqtws para
~~·t;r::.da dn qunl!]Ul?r quantia.
:\1·1. J:1. Gompdn ao prot:urudor:
I ·• t·nprnsen[m· os paf.rmonios em l.o<los os !lctos judreiaes,
fHl'Pi!l•• qnalfJllf'!' l.l'ihun:tl. iP':lfanria on JniJ>:n n, bom as:,im,
''"IJtwrer perante quaesquer autoriflades administrativas o.!J
dr· ·r•:whos relati\•amente nos direitos dos patrimooios:

2•. officiar flm torlos os nssnmptn:t de natureza jurídica

digam re9pcito aos patrimonios;
rl~fp,nder· os direitos dos paf.rimoniOR no fóro jmliciario
r• nrhnin;~traf.ivo nn cnnfl•a pnrficulrJrtJ", procedendo st'mprf'.
t·m razão de seu cargo, para que nos pa!.rimonios sejam pnfr··~:rw~ üS legados ou doae()es que Ihes hajam sido feitos~
·1". emittir parecer sobre qualquer assum.pto de natureza:
.it11·itlira e r~ferente aos patrimoriios, sempre quo o Conselbo
'!11"

:J•,

\d•,inisf.raf.ivo assim o exija:
r.·. levar ao conhecimento do Conselho Administrativo à
lirruitfarã•) dos processos ·Pm .iuizo. diRcriminando a~ custas e
tkl!l:J i'l rlt•snPzn!'! rfft'clu!!rln~. afim dn srrrm satisfeitac;. o re-

l"''''~f'nl,pr

sobre a n<~·esc;iflade ria presrn~a do thm;oU1'eiro Jlara
l'l'""ltr•r qnarsqurr l'lffeilo·;,: on vaiorcF! fme forf'rn dcixn<lo.'l ao!l

]•:•r•·intonios

('111 m·oce~sos

judicirles finrlns:

apt'Nlf'ntar annualment.r) nm relnf.orio minuf'ioso dm~
fr·alt:•lltrls n. srn CP.rr,o e sobre o Nltndo 1los neg-ociolJ em (JUe
J"'"""r fnnr-~innntlo. pl'nnonrln ns nwrl iths qnr~ nrhnr rnHvt•1\''.

ni,•nff'~

nr1rn nwllHP' snlvnr:nnrrlrtr o'l d!rPifofl I' inf.cr·n~Rf's 1tos
,,;J!rimonin'l.
Art.. J.'t. Compete f!.M r;.:cdphn·nr;n ... snh a dirrrr.río do
·· .. r•Pfm•io e flo Utrsonr<'iro:
f•. n. orr:-ani1.m.:ãll rta f'scrinf.n. tios nn.f.rimonios, com n nrPri~:t f'lnt·eut. P ~egund.n os prPceif.os c regrDA dn contabilidade
Tlll hlir.n:
2•. tnr na tlevirla ordem focto o I'XpNlil'nfe e ·papeis refe-

r'''"'"R an!'l naf.rimonios:
~·- TH'P!':fnr ns inrormacões pedichv; <por aualcruer dos mem1-o·n~ rll) f!nn~Plhn. procur:ufor ou t.he,m1rciro. rey)J'ASenlandl1
' '· '•r fl '!IHI lfTnP.r assumnto ffP. interesso rlos f)ntrimonios;
""· l~n!'Hl'rflg-nr-RP. dn tDi!n n rorrfl~pondnnda;

!"i", m·r.parar. rm .inneirn P. julho rlr ~'rtrlA nnno. r.nmmunirlrl?. !"lfpr·nr•f1f1~ 1lr:1yifla~ nn nahlln1nnin rfp r-rtrln. ''·1lrt,hPJft,.;,rrr·nh. p,fao: r>m>1mJmÍ:'PI'Õf'~. f!r>pnis 1!•' rrnlf''''Ítl'•q " ~nlhr>n.,~ r·Jint:
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ticadas pelo secretario, serão remettidM :ís sool'etarias dos
estabelecimentos;
6°, executar os demais servi1cos que l1hes forem distribuidos pelo presidente, secretar-io e thesoureiro.
ArL lfí. P.iio isentos rio imposto de transmissão causa
mortis nu inte1· 1!Ívos o de quaesquer outras contribuicões os
\Pfcarln~ d0 nn:<lnw·r n~furez:1 on os actos translativos de bens
destinado~
aúgmento de todos ou de qualquer um dos paf.r-imonios rios é'Bf nbelccimentos de que trata este regulamento.
(Crmst. Fctlcrnl, art. 10).
Art. !li. Toda a co:'J'Pspondencia official do Conselho go7.nrú de franquia postal; bem assim, ·ficam io:~entos de sello
íudo:~ o~ p:lpPi;; coner·rnentes aos seus direitos e interesses.
,\J·t.l I. ~1,. hcn~ p:-~l:·imrmiacs dos estabelecimentos mcn('.!onaclos no nl't.. 1" só poderão ser incorporados uo patrimonio publico nacional e, ainda assim, pelos meios regulares
(lt~ direitn. si o~~ r~ltabelerimentos actuaes deixarem de existir
por niio poderem precnrhrr mais os seus fins.
·

no

n:\PrTULO UI
ll \ Ft P.l!'Tl'fL\ÇÃO E CONT.'!.BILIDADE

Ar!. I:>,. H~l·.-·~•·:í para a I'Scripluraç:ío referente ao~ pai.:· imonio:> os f:rp.l i nLPs livros:
a) na Secn:t~r.ia da.•Tmtiça e Negocio.'! Interiores (Secrehri:\ d11~; Pafrimonin.~.':
um csrll"rial rle rC'gisfro de títulos;
u rn Pa ixa pr1 r a r a da institut.o;
ti''! I!" :w.!··,~. •":r·lw•i\·:nnente para o nonsrlho Arlmini~.fra
• Í\'0.

b) na s0rretari:l rlL' cada insti~uto ou estabelecimento:

um ri:•

n··~i~lrn •'3]Jf'(~hl

'lliPJ'at;Úf'S no p:1.1 •·i!'IOlli", as

: fl_u

de communicações semestrncs das
quaes, depois dr rrgistradas, se-

nrc·l!i,·r:d:1~~.

Alt. Hl. Cad·' unt dl.ls estabelecimentos mendonados no
1" e dos quo forem ulf.eriormente incorporados terá um
liHn <PegisJro tk Titulo~:>, no qual serão inscrintos os titulos qun llw:: Jwrte'Wf'l'r>nl. discriminados os vnlnres, numero~.
P.''Jlr'Pic. J'("H"'. rr·;m, d·· n"~g-atr~ e qnne!lqner on 1.ros cnracte-

r 1'!.

rH.icw.
Art. ~'r).
de~prr.a rios

No livrn cai"n far-!lt>.-ú o movimento de receita
patrimonioR, de modo qufl se p.ossa conhecer,
l'lll rpwlmH·r <ll'en~;iiin, a imporlancia recebida fl a dispendida,
f orla a rrr·ri ta PYi~fr·n fr· 0 qualquer appl icacão ou dest.ino dos
flmdofl.
Arl. 2!. No livro dP. actas far-se-á constar tudo o que
orcorrcr nn r'~Jmiiio dn Con,-;clho. deve;ndo rada acta ser assic:natla pelo pn·.~idr·nf••, d1·nois de suhscripta pclr> secretario.
Art.. 22. Todos t'" I ivros terão termo de abertura .e enrerramento, assiv.nacto pelo presidente, e todas as folhas rui•ri~adas vor elle.

R

.q!

Af:TM1 nn mnrn rx"FrTTn·n

Ali. ?:-!. Ao pJ•rsirlrnfr. P an sPrrPI.arin rln f:otBf\1110 Arlmilli'di·:tfi\·n c•.r~Jw a insperrfío da L·scr-ipl.a do,.: pr~l.rintoni""· as''i-.1 indo a qualqnrr me.miH·o rio mrSlllll f'"ll~Pllln o rliJ'Pilo dn
··-;:lltiÍ!lnl-~. qnmHln .inll!nr· r·onyrnir>Jl(f'.

C.\PTTTJLO l'\'

'\. :n. lll!ll'f'iol!arins rln Con·rlho Adrnini,lr·r~li•·,, dr•:;;
qnP li\·eJ'f'lll rn:Ji!' dr rlC'z anno~ -rll' P\J'I1'ir·i" JI:Í••
l''"l•·r·iío ''f'J' r>\:lllll'rados ~r·m JII'0CI:'!'SO :trlministraUYrt.
i\1'1. ~;,. ,\c lirrnr::n nos rncsmn~ funcr,innnrin~ ser:ín r·r-!!nlarln~ pP!n qrll' psli\PI' determinado para ns 1'11lwf'ionn,·i•l.'-' d••
\f;" i~~ Prin rla .ln,t.ir;a ,. Nrgoeios Tnl.t~rloros.
l':tra~rnplln unirn. As faltas riM Psrriplnrnrin:: P rln r·nn1inrw '•·r:ín .iusl.ifir·nrb" pr•raniP o IIH'-'trrlrPirn ,, a.~ rl,•,fr• pro\1·1.

l'alr·imPnir•~

'""''' " prPsirlr.nfP.
\ri.. :'fi. N<r rnmpulo rlrt anfignidadn não enl.l':tr:ín ,1'· li('1'1!• 1·< rprr• liVI'l'l'lli p.osarlo por !Pmpn t>~errh•11lt> a f'I'Í~ rrlí'ZP:;
I"" q11:ilr-ir·r111Ín, IH'III as :falia::: •'flll' r••:rr•der·Prlr :1 I:•~IÍ': dt• 11·1•.:
1 "' 111'''· llli'"IIlO .iuslil'icndns.
\ri. 2';. Os fllnPrionnríos do Gonsl'lho Arliidn!slral jy,. do:;;
l';tlr·irrHrniro~ lrJ·fin annu:-~lmPllff' qninzP rlin.'~ rlr• f1'1'Í:J''• IJIH' ~!.·•
:IJ:Ío c:r<:nJirJa 011 Íllf"['flrlJ:1rJf!llli'llfl'. ~I'Tll jli'PjllÍ7fl dt'r ."1·'1'\ Íl'ol. :t
.i11i.11 rio pl'r•sirlenff!.
~ ·!."As frlrias podrrfio
Sf'l' :lf'Clllll!llndrr-· r• ~·f>"il•l::" d<'
"''''' •·m rlnns nmws rllir:mtr Jrinla dins.
~ ? . n Nfio g-o~arfio féi'ÍrlS ()!'; fnnrcionnriOf; illll' no f!llllrl :111Ít'f'Íilf' il'nllam r!ado rnais rlr• drz falia.~ n;in .i"'" il'ir•:Hl:l" ••n lra-_i:•ro1 ~ril'l'l·irlo prma. rli:-w.iplinar.
·.\rf.. ?8. Os fnncrionarins do Con•Pllw _\rlrn i 11 i '''':1! iY11 iln~
P:Ur·imnnios frrfío rlirrilo a. aposrnfndnJ·ia. pm· inYalir!Pz. 1rr•~
Ir '"'o' do arl. 1?1 da !ri n. :.>.9.?!r, rll' !í rlf1 JnnPit·n •li' Hw,_.
,\pl .. ?9. A aposrntadnrirt rlns Junerionarins sr•r:í r'llJl/'1'rlirla pr·lo r:onor~lho Arlminisf.raliYO qnanrln I'Oillfi/'(1\':Jrla :1 Íll1 alid"z no'l I.Prmos rln dPrrf!fn n. 11.-'1'1'7. dP 20 r]P .ianPi1·n d••
1!1(!,, pagas as rf1spertiY:t~ 1'Pnsürs pP.Iris r·Pnrl:1'' dn-: J•:lf•·itil·•"1r;,,_,_

prnpnrrionalmnntr.
\ T'f .• 30. Os funccionarios rio ConsrHw Arim inis! rrtl i\·,1 rf,,,
l'all'irnonios lerão. facull.ath·nmenlf', rlii'Piln :í. inPrripr:ío Hn
rnnnfl'pin rlns Pmprrigarlos do MinisfPI'io ria .Tnsl ir•a f1 Nr·~~rH'in;;
Jnlr•1·inrP<>, nos IPrrno.s ;!o firerPfn n. !H'.' .'\. dl' :li rlf1 o!ll r!I rr·"
"" I H!l\l, rpwmln fôr rrrrhrl'fa a inseripçoãn, nra sus)wn.o:J.
Art.. 31. Os fnnccionnrim rio Consllw \rlmin isiJ'af i\·•1 dos
Pai r·irnonin'l, nlrlm rins Jlenas nsfnhf'lrriclns no Godigo Prnal ~
'''11 nufr·n~ lr•ls applkavei;; noR rJ•ime>: dos f'unceiounrin~ Jlldrli
I 11 '· I'Sf:Ín SIJ,Ír>ifo.S ÚS

Sf'!),"lJÍilfro

Jll''ll:lS di~r·ipliJH\J'PC::

I'. simpiP.'! ad,·r·pfpnr:in:

,,., I'f'Jli'Phf'onsfin:

:l", snsprnsãn dn rxPnei-rio pnr Fí rliaq, pr>ln Jlf'P<:irlr'nl.r• f'
:11•' tiO di:J.c a .ini?-11 rln C"ll''l'l'lln Arlrnini·,fr·:llil•l ,],·: i':rlr·i' ~I~II

i (' :~ .
.\ ·. dl'rll jgc;fio.

'' 1." l'ar:1 :• prna r]P

".li~···rwi:! IP\'1', ll'i'~Jr·"·'~'-~"
' , 1 11r·(

ijql~n·iP ..

:-dmJoil'·~

arl\r•J'i•'Jif'ia. nn I'~"" tf,.
"'"~" ::td•'r•·dl'!ll

r•11 conla ""

11''-

"''

AC'rOS DO PODER EXECUTIVO
~ :! :· A pe11a ·de revrdwnsiio vcr·bal ou fHJl' escri-plo, se.!!1111<1" a r~ IJ a, •' a ppl ktv~! 110 ea~o de rei nciucncia uo funcciu-

i:;cueia leve.
pena de suspensão, em cuja appl ioe.açã.u se attcnfled, a lt'm t!a g-r:n·idadc da falta, aos ant.cwdentos do fun{:cioImc·io, ,, '-IJ.>tJ!ican~l nos seguintes casos:
a) ut•:,;i igeueia gra\'1~ nu ini:raeeão tio r·cgualmentu c iuslt'ttc.<·.li•·s:
·
·
·1,) I';til :1. d•· l'tllli(Jar•·ei uwnl.o, J!OI' mais tJ,~ lt·cs dias, aos
~~~~-, i•.:o~ da l':'p<~rfi··fío, .~t'ltt participação escriDla ao cl1efe imDwi.liato;
c) r'\PI cici" "'\ o·c·~upação expressamente prohibiua ou que
ir"''"lJpal iltiliz•· o fu11ceionario com o dPsetnJ.WIIho rio caego:
d.> pt·i,;ií•r por motivo desail'DSO.
~ í ." :\ pt·tta rle sn-prnsão importa wt perda uos vendllll.'ltlos t' da anl i.t.;tlidadt~ pelo tempo correspomknLe.
S :,,'' ,\ j'H'Il<L dl' dL'JilÍ~S[O !'('!'{t ÍlllpO~(a ]lCIO 1\fiiiÍS[I'O Ua

n:P·in

Plll 1tc<-;l

~ :l." .\

J11~1

if•a

~~ :'\t•gtH'.ÍOS

lllfi'I'ÍOI'CS.

:\ri. :J:~. Pa,; JH~Jtas applicallas pelo 1n·esideul,e,· haverá
ITc•J:·"o p:u·:t "Cnn"l'llio "\dministralivo fios l'al.l'imonios .
•\1'1. :J;;. Nos ca~us em '<lU C a vunição do futu:1~ionario llc'l'•ltub dt: JH'Ot:<?sso ,,Timinal, o Uonselho AdminisLrat.ivo llos PaLrimouios, por in l.erJJwdio do pre:;idente, ordenará que o mesmo
se,ia suspenso por tempo imleLerminado, communicando o facto
ao procmntlor· urinJimli da Ilcpublica, para os fins de direito.

t:APITULO V
IJI~PUSIÇÕEH GERAEf:l

.\1'1.. ;; í. 111 l:uH;;,_:Jlw ALIHiilli:;LraLivo, para os cHeitu::: do
al'l. ;;", ot·d••ttari qut: o pl'ssoal do serviç.o dos palrimouios organize Ullla la!Jt:lla, t:tn que venha discriminada a renda dos
lJa teimoll i os dos Pstabdec imentos constantes do art. 1" e toda
a despeza feita e01n dlr>', Pxtrahida das competentes tabcllas
e dt> respecliYo livro eaix1.
ArL. 35. As tlcspezas pt·evist.as neste regulamento só seI fio vagas velo thesourciro, á vista de contas c folhas apresentadas, eom o vislo do presidente tlo Conselho "\dmiuistrativ(l,
:1s IJU<ll.'c:, deJJt>i~ de tkvidamente escripLuratlas, l~onstituirãu
dnmuneul.os d<'. d<'speza, Jieando sob a guarda do mesmo Uw~unreiro.

Paragrapho uni cu. As despezas communs serão divididas
JH'O!JOt'l:innalnlt'lllr.• IJ'.I'' ltH!Ps os estabelecimentos constantes do
art.. 1".
ArL. ~lli. Scmpn~ que o thesourciro atlqnil'ir apolices, c.nlrcgar:í. ao Consl'l ltn uma relação com o numero c importancia de!Jas, para crue :;eja ratificada pela Caixa de Amortiza~~fio. niio podendo ;;et· feil.o o necessario lan~~amrmto no livro
t:"'''Pl'ft•nl" Sl'Jil I'SI.aJ' 'lll'<•erwhida esRa formalidade .
•\1'1.. :17. I) prt:sitlrmfl~ uo Conselho elabornr•ú. auuualmt·uto 11111 rl'latm·io contpldD dos negoeios referentes aos paIriwmJios, u IJUal ~crá apresentado uo J\linistro da Justiça o
Negocios '!interiores até o tlia 15 do rnez de fevereiro subsr:,Jucnle 110 nttll" findo.

ACTO~ bO PODER EXECUTIVO

Art . 38. Na primeira quinzena de dl.'.zembro, orsanizarã
dircctor do cada um dos estabelecimentos, referidos no
art. 1°, uma proposta de arrecadação e awueaeio dé renda,
í!U•?. d·wois do suhmettida ao estudo do Conselbe Administral.ivo e de a.pprovada pelo Ministro da Justiça e Negoeios Inl.~·riores, vigorará no nnno seguinte.
Art. 39. O Ministro da Justi~a e Negooios Iateriores, ou'ido o Conselho J\dminisl.rativo, poderá mandar aPPiicar parle da renda do p3trimonio de qualqu.~:..· dos ~!ltabelecimentos
mn obras dos cdifieio.3 a elles pertencentes e. melhoramentos
dns rer::pccf ivos serviços e inst.allações.
Art. .w. Sempre que entender conveniente, poderá· o
Mir'isfrc da .Juslit;:l. c Ncgoeios Interiores incumbir uma eomm i· ,,fio, composl a de membros do Cor:sr•lho Administrativo,
tk Jlll'J'f'ednnar rJU:llquer dos estabelecimentos referidos no
H I' f. I" r• propor ~s nwdif!as que julgai' r~onvcnicutcs ao seu
''"''' Jn;:ceiPnamcnto .
.\ri.. .íf. O Co11-;;dho i\rhlinislrativn, mm :lpJl!'OVa~ãn du
Mini~;I.J·,) da. .Justiça c Ncgocios Interiores,
poderá • arbitrar
rrrwltfll•:t' gratificação por serviços cspeciaes presf.ados aos
)'rtfrimQnios, bem como contractar, nos F.sta<los, quando nc,.,, ::rio:;, os ser·dços profissionaes de arlvogado.
Art. 12. A fiança do tliCRoureiro ~;erá arbilrada pelo
r:vn r!!lw Administrati\'o com approvaç1hl do 1\Iinistro da Jusfir·:• e Y.:cgocios Interiores e será preslad:t em dinheiro ou em
:·r ,,lree;; federaes da divida publica.
,lrf.. -i3. O presidente do Conselho, em marco de cada
;!nnn, enviará ao :!\linistro da Just.iça e Negocias Interiores um:&
d!'JIJOHSI.l·ação rclaf.iva ao anno antel'ior <las rendas de cada
••:;fahnlccimenlo, de que trata o n. 6 do art. f•, rom a comJH'nvação feil.a pelo respectivo dirl'et1w do emprego das mesmas
d:tlll!n ~eiel!,eía do~ dircctores que tenham deixado de cumprir
{I

; ;d

f'b!'l(!;3(ia0.

Art. ·H. O presidente do Conselho, quando em S{'.rviço,
lerá direit.o á eonduccão, por conta dos patrimonios, }lara o
'!llr so discriminará a necessaria verba .
.<\rt. 45. tRevogam-se as disposicões em contrario.
Jtio de Janeiro, H de maio de 1923. -João Luiz Alves.

'J'r~JJclla

de vencitnentos dos emJ)regados da administrgio dos
patrimon:ios dos esbJJelecimentos a cargo 4o lilidateri~
da Justiça e lfegocios Interiores, a que se refere o an. ft
do rQ!J1lllllll81do approvado pelo decreto n. !6.038, de t4
de maio de tW.
eatc~~rorfa

Ordenado

Gratlflcaç!!.n

Vencimento

nnnual

f thesoureiro.
,,.I proeurndOT . • •
.. eseripturarios com

4:800$
5:600$ 2:800$
5:200$ c 2:600$ cada 11111
,·nnt.inuo.
2:400$
-1:200$
Hiu de Janeiro, f.f de maio de 1923. --- Joilo

. ..

9:600$

U:400$000
8:400$000
! 5 :600$006

3:600$000
Lui:; Alvc;:.

Â.C'rOS llO PODER ,E:XECUTlVO

DECHETO N. 16 . 039 -

DE

14 DE MAIO Dn: 1923

'.1Jl1ll'VVa o regulctmenlo pam o Gabinete de Identificação Cri-

minal do Dislricto Pedcral

'

O Pre~itlente da Republiea <los Estados Unidos do Brasil,
rc3ol v c dr• rrrcôrdo rnm a autorização rconsLante do n. V do
art. :::• da IPi 11. L G3:.'. de ô de janeiro de 1923, approvar o regulamento do Gabinel c de Identificação e Estatísti~a Criminal
dn Districto Federal, que a est~ acompanha, ass1gnado pelo
:Jiinislro da .Ju;;tica e l\'cgocios Interiores.
Rio ele Janci i'O, H ele maio de Hl23, Nt!" da Indopcndene.ia e 35° da UC'pnhlica.
Ar~THUH D.\ SILV.\ BERNARDES.

João J.,ttiz Mves.

ltegulamento do Gabinete de Identificação e ·Estatística
Criminal do Districto Federal

CAPITULO I
D.l

~'l'A

~:.\TUREZA

E DOS SEUS FINS

ArL. L" O Ga!Jinelp, de Identificação c Estatística Criml;ml ronsti Lu c uma repartição autonoma, directamente subordinada ao ministro tia Justiça o Negocios Interiores, e terá cara('[ r• r ao mc~mo lempo ri vil, policial e judiciario.
Art. 2.• Compete ao Gabinete:
r, effcctuar a iclentificacão cbrigatoria de todas as pes-·
soas presal5, ou del idas, qualquer que seja a sua condição social, ~em cxccpçiío du crimes e contravenções;
li, fornecer provas de identidade, de bons antecedentes e
folha corrith ás pes~;oas que o requererem ao director, de
:\('côrdo eorn C• art. 5i;
IH, forncecr carlciras de identidade :para os fins de alis(;J rnento eleitoral;
lY, proceder á iclenlificação dos agentes, guardas civis,
Jw.•;soal dos servir;os infernos das prisões e guardas nocturnos;
V, organizar, "r.paradamcnte, o registro civil e o criminal,
dP sorte a poder Iwbililar a .Justiça em geral, o l\Iinisterio Publir~o. a Policia, quer do paiz, quer do estrangeiro, com todo~
~~~ e[(•mcntos de infonnação sobre os antecedentes de indivi•lpn:< sujeilot~ ou uão a processo;
\'1, fornecer, <~o~ nabinct.cs de Identificação das reparti('ilcs mil ilm·t~'l. infm'ni<H:i'í~s de antecedentes dos que se a\i;;l:l f't:rn como praça;
·vn, auxiliar o Imf i Lu lo Medico Legal na. identificaçlio d~
r·adan~re~. cnnft'ontar;fio I) r_•xame de manchas e photographia
de locaes de cl'imcs;

AUTOS íJU POIJ!ll\ !::XI.\ C UTl I li

\li C. prw·r•tkr a r•\aiiH' JH'r'H~ia! t'lll Ílllf.'l'\~-;-;r)r•.-> p:q·ill:u··~
;•r11:"nl radas r•rn l"caes de rr•imc.-i;
L\, disl.t·ibuit· pdas }Julicias dP L"rlus u~ pui'luc. naei•-'Il<H'S
~~ ridaue:; da Jruult~ira ao; provas tie idcuiidude dos individu•Js
r'('pol'f a dos por· scnl enr:a do Poder Judieiario, ou cxpul:;os adrniui~lralivaurt•n!•:. p•rr· ad.11 do rnini~lro da .Jnslir;a e 1'\eguciu;.J
lnl,.riores;
X. dar ex,.r:ll\:ã~> >I"~ r:rm ven it's Ji l'lllados coltr a~ 11'-''''; ia;;
<In e:-ll'anr;nirn vara pr'I'Illula de inlorwat~Gr·,; rdaliY:J' ""' <ltl.l,TNlcnf.cs ,juJ:ciarios dos cl'irninc:;os;
X r, permuta l' CU! li (IS tier·vil;o<; dr~ fdeut i ficar:J•• do" t:slat!<~s as infnrrnar'Õe~ rPfercnl.cs Hf'3 individuo~ con~idcrados
Iwri~u~o-; ;i ~oeiedarlr~. e;rl!sf i!uindo t::v~~ informações: os an,,.,.,.df•nli~~. a imlividnal dactylo.-;eopica, a .p·lallilha rJ,. filia•:;i"
"'"'·plrnlugiea •!. r:m alguns casos, p!'int~ipalmenlf' lfllanrlo ~·.•
lralat· "'' dPporlado:-:, PXpubo~, prPX•:ndas. alllnr•·s dr• rorJ[IfJS n
f''''"~. individt•ns pcrig-n.<n~. am·•·chi~f.a:> ---- a JJIJ"I!l;:r;•piJi<l

<f,. I 1'1'111•: C rJ,~ jHH'fiJ;
.\li, orgu nizar um :11Tir iYo tllfiiiiJdad yla r ilul' :tlllll/'1'' fie
•·ntJIJrJ:> c rurlo~.• p<t r· a a pf' ..;qui7.a ri•• i mprr;~slí••s rc1·elarla, •:lll
!.u·a,• .. : d1~ criHies:
.\]fT, rrc•mlrf'.e<>r, a pcctif!n das .~:arte~, a authentieitlark d·~
irHpr,.,siJ('s ·.lrgit<lf'", filiando appos!as Pm dflrumrntns, 11:1-;
liH',.mas t'lfiHii<:ões e rnm os mc<:mo~ rffeilo~ dl' J'PI'onlter·illr,.nln d•' fil'nms pelo-; nolarios;
\IV. manter uma bibliofheca e~pecial.
Art. :3." Os diteumcnlo!' forneeidus rwlu Gabine!l', inrlll~ivr• a folha corrid:t, dovt>rn eonlt•r a indiea(:ão {lo mHtrcro da
i'' ova de idcnl.idade n que sr~ rrferÍI'f•m c tcrãn fé pulll iea.
l':t ragraplto u:Jieo. O,; tloenuwnto~ 11:onrN.lido;; de at:r:•irr!•J
f'llltl "·" IIS. IT, rn r: 1 r '.lo art. 2° lt~\·arfí·• ·"f'Jnpre a irnprr·s~ã!l
J•:rpi lia!' ria flef,·oa ;:, IJU''Ill sr: refnrí.r·c11t.
:\r·!. í." O G3hiHefr >;P curre":[·IIJldr·rú dirce!aJill~nt•· ,·,rtJ
"' artlnridadc.~ ,iudiciarias CHl geral. l\linistrt'irJ Pnlllic·n, :\li',_
ridarlf'~ policiae~. ronrmandantcs de corporacõc~ milifure~ e
c·om li~ sf'rYir.u;~ d(• iclcnlifir~::wão do pa.i7. r• dn estr·angcirn JW
q1w .:·pspcifar (I~ pr·o1a~ ''" idenl.iri<HI<· ,. iufor·tnar;üe,; de an-

1r•r·Pdrnfcs.

CAl'TTULO Il
D.\ onr;A ~IZ.\f.:,\o Lt•.l G.Ulli'l LTE

.\r-L. !"i." O IJIIarlro 1lr: fllm·ei"nario.~ do UaiJiuele
"· lta de:
di r·r:ofol';
du•fe da ~ecç~o de lnforwa,,;,1e~;
drde da ~er:ç!!o de Identifieação:
f.'lrdr• da Seeçao Pltotogt·aphica;
r·hdt: da Soeeãt• til' ~~stafistiea;
7 anranw·n~c·s:
:1 a11xilün·ps rf" L' !!la::;se:
I:í auxiliarns dP ~· da!'.~<:;·
1:.> waf ir:;mf.rs;
··t_t irleulifir:adttl'l'õ;
I ~onf,inuo;

'·••rventes.

r:olltl•Ul'-
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§ f. • Os funccionarios deste quadro, com excerlção do
continuo e dos' serventef:i, serão nomeados pelo ministro da
J ur;tiça e Negocias Inlerwres.
§ 2. • O cargo de director será dtscmpenhado sempre em
commis&ão.
Art. ü.• O director será livremente nomeado, entre as
pc>'soas versadas no> u:.sumptos concern8ntes ao Gabinete,
pelo ministro da .Justiça e Negocias Interio.'es, dependendo de
a~c.:esso e do mr.reeimento individual as nomeações de chefe
r!' :;r~cr;ão, preferidos, em er;ualdade de condiçõos, os mais an-

ti r: r,:; flo3 am::muen.>e:;.
§ 1. • A norner.çé.o de chr.fe da rSeccão Photographica serll
[r· i'" i gualmr'll! ·~ pu l' ncce~-~Jo, nas mesmas condições, entro os
;·,:;L'rmenses da r•.'::pectiva sccç.fio.
§ z.• Os :•ux':l , ..\re:; de :~" classe terão access'O, por merccim•~Jil.o indiviJual, nara a i', c as demais '10meacões, excepL::·•h; ,,:; !;::'O r'
d•J Cl'Ei inuu c serventes, dcpcmlcl'ão semI' r•'

de cunem·so.

Ar L. 7." O:J enncm·sos constarão das seguintes ma terias:
a) parn o·; id•~nLi fica dores e praíicant&s:
I~o~õc.o; ele IIw;ua vcrna<.~ula e d~ IdentifJCação dactyiosM
CODr<:a:
-

para 8.11xi I!Ltre!J rlc ~· classe, entre identificadores

b)

e

f' I:' Li cantes:

Portugucz, idcnUfic::u~ãu ou technica photographtca.
C) para an1anucnses:
Portuguez, histor·h e geographla do Bra~ll, francez, 1n
·glcz, nrithmet.icn air\ ii theol'ia das proporções, redacçào offici::ll e idenL!fJ~f!r.;fio on technica photographica e pÃotographia
,iudiciaria.
§ 1. o A3 pron.g do concurso scr!l.o praticaliJ, escrlptas o
4

orn0.s.

§ 2. • A VOY:'. do phol.ographia será exigida quando se

f.r:2U~r

de

v<J.[;a n~!

f'ec,:ão photographica.

§ 3. • t:a c' ·ur~~' r~us serão prestados perante uma commi~ ·flo eomposta
uirector, de um chefe de seccão !l do uma

rJ,,

f.<"·;:oira pessoa 011 func.cionario nomeado pelo ministro ds
''"'ir·, e i''<"'oCÍO'" l:Jtu·iores
.. ,. {í.; uiif~ ;arJ~ o- co;1cur~d e classificados os candidato!, eeri!P a- prova·; cnviacbs ao ministro da Justiça e Negocias In(p:·i·_•ros para J".'sohcr.

CAPITULO III
DA DlV!Si:O DO !'IERVlCO
~~

rt. :::. · I' ara lJOa ordem do servit;o, o gabinete ee des-

!Jill ,- il'C'r) .:;,p(·=:i'Yes. 1. .~~ber:
1. f.err•;1n dr> Jprprr,-,ror,õ~s c Expcrllentc;
li. Br·eç!i.o tle Tdenti firnçãu Criminal;
J H, Secção Plléllngraphica;
F', Seecfto rl" !d~·nl.i1H':H;iio Civil;
\''. Fcr~·[:D r1e .1~:-~!~d i~fi~a r Arc-hivo.
P:tr:Jr~r;·pho unico. O dire~tor poderá transferir os chefes
flc : ;~eçfo c am:ili:•:·r~ f!e 111'1 para outro serviço, ou determiJiar tt'JC m "" nm :;n:dliem os de outro, ·quando houver acc!Pnulo de trabalho.

dr·,J ·1·n r1,

T,cis de 1923

-~-

Vol. JI

29

r.~f'TT.PLO

TV

1\rf.. !1." Con~Lilul'rn at.f.rihuiçõ~·;:J commun;;; :l.s f;l~r•:oe~:
T, g-uardar og livros e .papeis rf'!ativos ao11 nrpwios pnn!lrnte:o at1; •lHP sr•j;1m recolhi nos ::w m·rhiYo;
tr, ZP!ar p•·la r'Pil~"'''il\ifl.o dos dtWIIlll\~ttl.o.~ e in:-Ji.J'IIlllf:llloi'

trdmicos;
IH, organizm· srmanalmenfe a r•s!ati;:f.il'a rli\S rr>•prl'livon
t ralmlhos.
C.\PJT!JLO V
·JJ.\f;

\TTi:lfll'lf;iít·:S

Art. Hl. ,\n dirPdPI'

r

IJIIS 1'1 '\1:(,1 1 '~\111111'\

<~ompr•l.r:

diri"Íl' " ri~calizar fnrln n s•·n·ir.n dl' jrJr>Jlf.if'ir:.r.:i'i•• ,., dr!

r·:-:1 rlf.i~l iea ;"
IJ, al'tlllljl:tllllat· de fJI'L'lll /.udo:; os rsl.uck1s qn•· ~•: ra•:;1111 11"
Pslranp,t•ÍI'U t! 11\l pai:·: a J'('S{wito da id••nfific::q;iín:
111. illlprinlit' a m·irmlar;ão dPvida ao:; l.i'Uimllws l••t•linic:•>s,
, ..;~·, wr;amlo-sr~ pu:· <unplial-os f' arwrl't•ir;••al-os cada '·~z tuais:
l \', r·xatllinal', r·onfet·it· <) ,·isat· lodas a,.; ><r•tnarm~ "" mari}Jas que as quatr·u secções Jlte apr·esr•nlar·c1n du;; lraktllH.os
l'['l'ectuatlos, m•rHlu esse~; mappas re1ncLI idos ao di reei. o r f'OJJI
''~ obser·,·ar:ões CJIH' o inl•·r·r~sse do :-;et·,·iro poi-'sa SllggPt"il·;
V, indit~!ll' n propor lodas :1•1 Jll<'dida:-: <JIIl' Ih•· pal'r~r:Pt'f'lll
JH·t·•·ssarias an 1111111 nndurllf'llio

"i""' I):

d"~

í !'a!J;tiiH_,,., <I r;rr_,r, f'., 1 :a- '

\'1, lljJÍIIar· soln·p os <':tiH'rllatlll'llios dr• unia-.;;
\'I L Jllrtltlt•J' ''"'' n•ilas rf'la~:í!•.•s •·ottl ;1s r•·twr·l icl"·~ ('<~11gr•u•·r<'.-; tio r•;.;lr:r·itll' n dos Estados:
\'lll, :w 1 orizaJ' Oé' for'tl<'cinrr•tilo:-: ,. \ i.-;:11· :~,; r·ortla.~ d•· "''-"peza dt• mal.m·ial, PttYiando-as ao m i nisl rn t!a .1 u~f ir; a ,. :·;r::~··

eios Interiorns, prwa srrem devidamente peoerssarlas;
IX, redigir o relaJorio annual da J'npartioãn, cn\'innrh•-o
ao ministro da .lnstica e Negor)ÍO.-' li!l••t·i"''''"· a!•'• o •lia 1:i tlrJ

de fü\'l'l'Piro de cada UllllO;
X. m:.wfpr· a ol'dr·m e regularidad<' ri() .'crviço, a• I\ •·r·l.intl".
l'CJH'chendcmlo ou suspendendo os ('11liJreg·ados omissos t)
representando ao ministro da .T usf.ir:a e Neg:ociof. In i fll'Íot·es,
nos rasos passiYcis de pena, l'U.ia irltpnsi\:;in não !W,ia da sua
rurnpetencia.
Art. 11. Ao chefe da Sceção de Juformaçõ1~s compt•fp:
l. atff'ndPJ' :ís padr. ·quando 11ão o po~sa fazrr· o dirpc•for,
]IH_'Z

Jnando :10 {'OTI!lPCiliiPilfo rfr~sl(~ fioS :t~SIIlllpio~ l~ll,i:t ~ufli<)ÍII f,·ll,

•l:t

.'ll:.l r~on•pl'ft~nc·ia

11, dirigir r•

~ n rnrma<;ões;

pl'ivaliva;

ri~l'alizar

os Sl't'VÍ\.'",; a caq!u tla Sr:r'•.:ilo ele

JJI, examinar ,. aRsignnt· as i11for·ma~õ"s <le anl•·c<·dprlft.·c~
j11rlidarios, anl·•,; •Ir• sr!lmH•I lirl:1s :'1 il-'~ignai.lll'H f!p tlir·•·r~lo:·:
IV. a;:sig·nm· as inl'ol'llJ:H;ões Pl'gaf i\·;w r•~qui,ilada··: i"'la
I' f)pJpg-ar.ia .·\uxili:ll' rla Polieia e I'<JT'fl'"'~"·íi,·s tnilil;u·e::;
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V, organizar us lH'ttt~e:;,;u:; t.le cance!lameulo· de notas anlcs
de submettidos á aprl'ciaç.ão do diroctor;
VI, examinar .todo n Pxpediente que i enha de ser assi;~nado

pelo dirootor;

VII, organizar o orçamento da despeza annual.
ArL. I~. Ao cllf'fP rla Secc;ão de Identifie3eão Cl'iminal

,·rrrnpet.e:

I escripturat· as folhas do registro geral na parte cnrre~pnmÍrmte á idt•nt ifieação e os livros de movimento diario:
H, Ol'ganizar u indieador morphologieo e de vulgos;
lU, relatat· ao dirPctOI' todos os factos oiJsenados na pra1ira diaria, que possam interessar os estudos de identificacão;
IV, guiar os seufl subordinados na execução dos tr·abalhos
I ~;t:hnicos, pl'ocurando rif'f;envolyer-lhes os eonhccimenlos altincntes ú id•mtificac,:.ão.
Art. f:l . .\n c-hefe da 8r~ec:ão de Identificação Cível comrwt e :
L examinar os doeunwul.os a que :-;c refPI'l' o arr. 51t, § 1",
:mi ~·~ rle snhmcUidos a dcspae.lw;
1, emil!ir par·ccpr· sobre m; pedidos de t·ectifieacão rie as~·mlamcnlos do registro civil;
Ill, ot·ganizar 1• remcLter ao direcf.or f.udo u expediente
'la ~r·etão flllP depem.la de despacho;
1.\', attemler :ís partes, cu,ios interesses dependam da Ser:díu Civil. miuislr·ando-llles todos os esclarecimentos a res0~itv;

\', rernettet· au uii·eetor, meia hora antes de terminado o
(• ....:pedient•J, uma t'Plação dos documentos sujeitos á taxa e forHPL'idos durante o dia, assim como a discriminação das re-

srwl"l iyu,; Ílll!JOI'tancias;
vr. Yisar tliariauwnle a escl'ipLuracão do livro de assontalll<.~nl.o rln imrvn·faneins l'eeolhidas ao Thesom·o Nacional. Il'ledirtl~h· guias Yisatlas jlf'l41 tiÍI'I'e(or, por frabafftos remuneradOS
Jll'las partes.
,\ri. 11. O di reei oi' designará um dos amanucnses para

dil'i;;:ir IIS Jralmllw~ da 8ert;i:'LO de Identifieação mvil, assim
us til' idPnl idade IH'l'!~S~m·ia ao~ fins do alistamento elei-

('lllJJO

ll•l'al .

I:_; . . \o l'IH·f·· •la ::'t'l'-t:ão Phot(lgrapilica compete:
ar nn otdir1· os lrallall!os de l'lwtographia jndiciariH. C'•ari.Ju\'arlo pelos llemai:; auxiliares da seccão;
H. t·omparec••t· ··um s:Jiieitndc aos locacs de crime,; ou,
qu;n1do uec.uparlo em onfl·os tra!Jal h os, desit;mar o í'uncciollarir:- para r.~~ ... RPrvlf;.n;
. \r-1.

I.

(•x•~t·nl

111. m-dirar an diJ'('I'L'''' "" í'l!llCC-ionarios •1uc tlrY~>rn atlrndr>:· un <:t•r Yit;o íóra da~ lull'a.~ do exp2dif•tltll;
JV, Jll~l"'t'rioJIHL' f•·tln d lllt\ft•J'Ía] tPc:-tnien da Sf'IT:ltt, pro·
-. rrJm11;iandn .itilll(l ao tlir;>,"illl' para fJIIC o !llcsmo material
Sl'.ia rcpar:"l" 011 '"'hslil 11ido. não pl.ll"lllif.l.imlo a sna distrar·cão p;u·a "'"'\·ietts pa 1'1 it·rilan~s •."alvn r;uandn regularmnntc
f'<'flUCl'irlos :ltt dirr't'llll', I' \"t•i:liHin IH'I:t ;;na ('.fJnSCI'V3r.)ãlt;
V. l'''.'-r;Jllizal· lllf!ll~alliJPJd". para <'Ol1hP0imcnl.n tln diT·c-drJr', 11m l'elal.oJ·io dt• ftH]n~ o~ Lrahalho~ da ;;net:-iio, f'tllllpnl:wrl·• i11dO o IJ!afPI'i;ll l't':·doidn P tf1':-<p1'111lidn:
\"J ff:'l' aJtJlll;\llt)i'l~iP lltll J1:d:q~('() f'J11 f(H!II q :lta!~:•l'i;/J !f~1
l hllÍCfl I'_Ú~il'llft•:
.
VJI, organizat· o an:hi\ o 11as chavas de tonos ns tra.ballws
t 1 ~1 1 ( 1 1f r_:-~dn<, .·n I :lltt:-;,;1 \li Ir l--11,:...; l! . ·: i~{'l)rdn COlll a ,'~!_la nalc i :·f·,~a.
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Art. 16. Ao chefe da Secção de Estatisticll compet.e especitdmente a elaboração da estatistica orinainal e judiciaria,
bem como a direcção da publicação do Annuario Estatisco,
sob a orientaçãtJ do director.
Art. 17.
outros funccionarios desempEhlharâo os
dema1a semcos, de accOrdo com as instrueçõe.s expedidas ,pelo
t'Hreotor.

vs

OAPITULO VI
D08 DJV&RIS COMMUNS AOS FUNCCIONAPJOS

H

Art. 1~. Aos chefes de servico competê:
1, dirigir, fiscalizar, promover e corrigir os trabalhos das
reapectivas secç!'íes, distribuindo-os pelos demais funcoionarios;
I 'h'l
li, representar ao direotor sobre as faltas dos seus su.o··
ol'dtnadoa;
Jlll, exigir que os empregados desempenhem com zelo e
eotloitude ús trabalhos de que forem enoarregados.
Art. 19. Aos demais funocionarios incumbe executar com
tltlfgencin e zelo os trabalhos que lhes forem distribuídos,
coadjuvando-se mutuamente no desempenhb de suas obri~~oOes para ser feito com presteza c rl}gularidade o servico.
CAPITULO VII

Art. 20. A todos os processos a nutoridarle policial de9. folha de antecedeJ!teS t1o accusado.
§ t.• Considera-se, p:tra todos os effeitos, a identi.ficacão
como base da instruccão criminal, pelo conhecimento exaoto
que .alia faculta dd indiciado, com 'OS seus il'espectivos antecedentes.
§ 2.• O escrivtio que não 'untar ao~ autos dos inqueritos
pollciaes em que figurarem réos presos a individual dactylo800piea e a folha de antecedentes dos mesmos incorrerá na
multa de 100$000.
§ 3.• A autoridade policiaL antes da remessa dcs auto<~
a juizo, farà. apresentar o preso ou a"cusado ao Gabinete
para os fins da ldentificacAo.
§ 4.• Nos casos em que os mesmos não possam ser apre~
sentados ao Ga-hlnet.e, a autoridade a el!e remetter!\ a in•Hvidual daetyloscopica tomada na propria delegacia pcl(J eserevent~. pelo officlal de diligencias nu por fnncoionarío
requisitado ao Gabinete, quando na respectiva delegacia não
houver identificador.
·.
§ 5.• Aos commissarios competirá a \tomada de impressõe3
digitaes nos r.equerimen!.o'i de attestadna d~ identiriadr,
Art. 21. A identificação constará do seguinte:
J, impressão das linhas papillares das extremidades di ..
git.aés das mãos, podendo tambem ser tomadas as impressõea

vem juntar a individual da;,tyloscopica e
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palmares t•, quando pl'eciso para qualquer trabalho, as plan.
lares;
H, filiacão civil o morphologic.a, notas chromatlcas e
signaes caractensticos, que apresentem o dUplo caracte~ de
immutabilidade e variedade de aspecto e localização;
IH. phoiographia de frente e de perfil.
Paragrapho uni co. Esses dados ficam subordinados á
C'lassificarão dr1ely!oscopiea, de accôrdo com o processo mai~
r·rmyrnicnte.
Art. 22. E' cxprcs3amente prohibida a exhibição em pulllico, assim como o fornecimento a particulares, de retrato~
J''~riPnc~ul.es au a!·chivo do Gabinete.
~ 1." Para os effeitofl da captura ou em caso de desappa·
)'f'Cimcnto de pessoa, poder;'i o chefe de Policia permittir a
pulJliraçfio dr rt:l.raf.os, requisitando-os ao Gabinete.
§ 2.• 8tí!ueutc a autorHiade judiciaria poderá autorizar ~
indusão no« aulns ri<> p!wtc1graphias do indivíduos não con~
dcmnados an teriormPnle.
·
Art. n. S<i aos proprios identificados ou aos seus advo~
r,arlos lrgnhn~ntL• constituídos poderão ser fornecidas certidões
de nn!Pcedentes; essas certidões deverll.o ser authenticadas
com a imprc.4são papillar do pollegar direito ou outro qualf!!."'~' na falta clt:~lte.
Art. 2"'. E' expressamente prohibido o desnudamento,
ainda que parcial, ele qualquer detento; só se annotarão, do~
signacs, os que forem visíveis na Vida ordinaria e possam
faeilit.ar a identificac:ão.
·

C.\PITTJT_.O VIII
!lO J,nf:·\L

nn

CniME E DOS TRABALHOS Pl!lRICIAES

Art. 25. SC'm!)rf' que a autoridade, ou qualquer dos seu~
ngenlr-s, tiver r:onhrcimento dB um acto delictuoso, providen~
dará para que n aspecto do local não se modifique e ninguem
rPmova on toque quaiquer objecto, devendo ter os mesmos
euidados em rclaçfío nnH mulaveres que se encontrem no local.
§ Lo Se a autor·idaclc, porém, verificar que os indicias
podem ser prejudiceL!os por uma causa externa qualquer, deve:·á proteg-ei-os do melhor modo possível, evitando sempre,
no t•cmoYr-r o olljceto, que ahi possam ficar suas proprias impre·-~sõcs.

§ 2." E' vedado o accesgo ao local de pessoas estranhas !
J>,nl}cia, a,o Gahi~eto e á justiça, emquanto não se houver con(> tudo a mspecçao.
§ :J: O fado será immcdialamente communicado ao Galdnde. f' ll nutnri1brle encarregada do processo comparecerá
in;rnrrliat:mlr~n{P ar. local, fazrmdo-se acompanhar dos funccion:JI·ins inr11mlddos de inspeecional-o.
§ ft.• Uma vez no local, os funccionarios procederão a toda" as prsqniz:>~ concernentes á descoberta e á identificacão
c!n rni;Jad••, apprchendcndo quam:;quer objectos que constituam
iwlicios e tlruvn''·, de modo a nada deixar inexplorado e evitar
a. I'Ontr•;;;tnt·1\'l dn'o pr1rmcn0rc~ do facto delictuoso e das su~!t
l'!rl":UffiSfntll' !:1'3,

~ r•.• 11 aYPr:í no < <abirH·l e •un I i \TO PBJJe4~iat [.13 rn rf'~i~!r..~
do!:! ob.iectos nppr·ehemlido;;, os quaes S('l'iio dovolvido;: n•:~ sf'U·'
pl·upJ·it>f at:ios, ttuamlo desuece>lsario::; ús pesquizas.
G." í:kmpre que ~e encontmrmn impi·essõPs papillarfl~.
<lt~\·nriio ser idcntifictHia~ todas as IH'"~ons da Pasa rm (jlW .~e
n·ri fi1:ar o erimr, a~'" im comn lorln o individuo sn~peil.o 4ltl
·'''" o spn autor.
§ 7." f)nai(Jilf"l' inrr:-wcão ás rlispnsiciirs r!n.-; parag-caiHlll'
Jll'f't'f'di•llf(•,; ~!'!';\ ],•yadn a.o ('Oirlli'CilrH'Illn d11 ,·ild•· d1• J•nli•·ia.
"'''' pr·,,,·idrJH·iad n l'(·~pritn.
Arl. '!ti. .'\.o J't'ql!i~içõPs. vPdJai'S llll ptif' e~eript.o, ran
in"(H't'l';;., de !orar'\ riPvrrão nwnciolHJI' f\ sua nal•n·<·zn c, uo
na·•o dP <"I'ÍHI(' conf l':.t n Jlt~s,<ia. SPildo dcscontteci1la a vit'f.iu1a,
ti•·Y•·•· '1'-:Í j1111lauwu!<' J'Pqni.~itm· a ;;na h!Pnl.ific:tçi'í.rl.
~ 1." \!'< rPqnisitiÕPs podf\riio ~Pt' l'eit.a« dp sol a S•.d; ,.;ríllll.'llfP l'nt 1'3'-'n~ mniln l''iflt'~iaf·~. r•rn qllf' l'r)r lrtlalnwnlt> illlI"L9."ÍVPI a r'Olt.'Pl'V:H:fto dn lrwal, '>f'T'ií.o J'Pif.a-; ilirnf'la.lllf'lllo•
l'r'•T'fl rlcssa~ hr·r·n.-;, an <lahirwiP, 1111 an dPI!'g-arln :mxiliar dt• rli;l.

s

qu•· a l.ransmittir:i an dir(•ctor.
~ '.!." o~ rwu·eionaz·!os P1Jr.3l'l'l'garln~. U!l St'I'\'Ít'n l':tWt•nn
nií.• Jll'<lPrão ausrnfar-~P th~ sua'< rcs!tf,.tu•-i:n, rwln n1anhií. ~Pn•
Jll'•~\ ia ''ommtm icaçfir> an dPll'gadn nuxi linr dl' dia <•1r
:to 1 ;a
lti11eL~.

A1·t.

:n.

As

photo~t·aphias

SI'J'ão til'a.das autes qlt•• a ]Jll\·

c;i<>Homia do local trnha ~ofl'l'ido q11alqncr Jli<Hlific::«;tãLI.
Paragl'apho unico. No caso contrario, si a antnl'idad··

n.rllur nec•~sAario e ordenar, proceolrr·-s•~-ü :í i11 'JlHCção photo-

81':t]Jhica. I'U7Pnr!o-sP, fHJr•'nr consfn1' dn l::twln a lll<H.lifit'ill:ií"
\f>J·ifirada.
Arf. 2R. A infrnt~llr•ãn do f:ahiHnlt• na ilt.'l'l'l'r:iín d•· ''"':11·,·.
I il•tilnr-.'1'-á:

L <Í pesquir.n. exame n r1mfl'OnL" de improS8ÕC~. llHl'iSas,
e d(•rnais indiPios (fllf' pn<-:1111 :·•mrhl'lil' (r olf'"''•l(wrla I!
ir!.•Jif.ifi<'ar:ão dos criminosos:
IT, :í photographia. "cmp1·n qnt• a "P''''açã'l fur indi1·a,l:t,
d"·' ltH'rJrs dl' a~~a~;:inin, roubo, suiPidio. inrendio. ef.c.
Art. .:!!l. N<ns e!lso.'3 do numeru H du al'lign nnl Prior. qua111l• •
a natureza do local o JWI'nlit.tir. devcri'i 'f'r f'p)l,a n photogra·
phi:t topugraphira nwlriea. l'Om l.anfm; pnn!ns i!r vista quanlnc; "f'jam llPCPs~arios a uma ri'PI'PS<'nl:r1:fío r·omoh•b da seena.
Para~rapho uniro. 81'lllJH'r' qup fpt' indicada u pho!•J.é!I'aphia tio ('.ad:l\f'l' no !oral P •·m pro~i<:iín. :'!'l':'r I'XPrulada d•• r·r·f'lt•f'i'IW.ia urna Jlhnt.ugraphin Pm rrd11cç1i.rl n1•~dia ronheciu3.
Art .. 30. ÜE< funccinnario~ fPr.hnicns
t•ncarreg·:::rlns "''
~ualqlii'J' crrvi<.;n dr in~pl't'<:iin !nral 'f'r:í.n :1nlonnmos no dP"I'I!l··
1)(mho rfp suas fmH·.çõP~ fr<'hnir.n.<, prot'••df'ndo, flOJ'IIm. •l1• nr4'0l'iln f·nm a anlo1'idatlr1 lnr:1! prr~t'liiP ,, com n '•ll'dit•n lr·c~io; 1 :1.
'"'' cnso;; l'lll ((111' 1'0\Jlwr' a intf'J'venção <IN;ll'.
Par:li-!Tapho ltllico. Nos t·a~n~ 1.lP llllll'h\ violt•nLa. :-:i li•Jil''''f'
~'tl.~pP.i !:1 ,,,. ('.J'Íllll', o~ ftllre.r.innarit)s I !'f' htl Íl'iiS ;,c;,.,i«f.i rã o :í in;·.ppr, .. ~n •lo t•.atlnví'l' pnwPdida pt1lo rnt•dif'" !I','!' i o!a. rOl11fH'I intlnlJH•s l:uulwm l'fff't'l!laJ· a in,prrc:ín d•· Indo;; ~~~ nhíPrfns ti••
ll'talquPr nafm·pza 1'. flllaJHin rH'I'.Pssa•·ia. :1 iJ"Jtf'rriio l'tllll[ll('!a
f' rndlit<flita "" t•nd:l\'1'1'. Sl'lll pnlli"iin 1'11!11 :1" l'<llll'('i'í••.c r!" ltll'l";~adas

dit·., lf'gi.~·t.a.
\ri. :li.

l)fo Indo!" n< t~xamPH PXf't'llfa<ln~ nr•lu G·~l•Íill'k,
~'r•·:) 1•1 \ l':td<l " h"' I"'''' i\'>] l:nlllo. ('fi]) I :I '"']lt'<'i riÍ·:t(':.n t!w TI \I'~
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t h orlo;:: P proce:'sos empregados, de fórma a auxiliar precisa-

l!ll';lir' a jusliça ou facilitar a investigar;;ão policiai.

:\ rt. 3:!. A autoridade policial não po-Çerá annullar as periei:ls proePrlentPs do Gabinete, quaesquer que sejam as suas
r m'clnsões; mas simplesmente Pxigir, quando necessarios, es''l:J!'I'rinwnln.~ mais eornpletos.
Ar L 83. Torta a vm: que f; e provar invalidade das provas
JHH' dPfilli!'JJr.ia terhnica, erro de apreciaç.ão, evidente contratliq;fíq rn1 nnlisRfio dP preceitos regulamentares. o juiz do feito
llJalltlat·:í qtw o~ pPril.oR csclnl'cçam os pontos obscuros ou duYi•lns•IS, on f]llP ~nppram as formalidades omittida!'1, on orderm ;·:i qtw ~P prnu'tla a novo exame .
. \ri .. :!'I. O (_{abinde tcrú um livro devidamente aberto,
f'JH'Prr·aoo n J·ubl'ieado pi1lo director, onde serão lançados em
sllJIIIJillla o~ rrlntol'ioc: ;;obre o;; cxamPs effcctuados.
,\d. :Jr>. 8-Pndo d!• t•araet.ei' profissional o serviço de J.aborui•Jr·in, n f'PLrilmir·fin r' dt•,·idn. desde que srja feito a requerinwnlo da~ pnrfrs.
Art. :l·!). Ans fnnccionnrio;; serão fornecidos os meios da
trnnsporte p:11·a o llPRcrnpenlto de suas funrções.
CAPITULO IX
D~ f!ECÇ,ÃO DE INFORMAÇÕES

A secção de informações terá a seu cargo todo o
Gahinde ~ hrm assim a organizaç!lo systematica
indivirlunPs. a expedição daR rertidões, folhas de
nti.PRf arlo,.; rlr bl'la conducta c os processos de
r1fll'PilaP!!'llfll cli1 nnlas.
Art. 38. Ser:í. PRJJPcialmentr, de sua compctcncia a escripl u r ar:fln dn vPrso das folhas do registro grral.
Para~raphn un icn. Uma vez "!Scripturndos nas respectiva'' fol11a~. os rlncmnf'nlo<~ nnfhenticos serão devidamrntc num~'ratln~ f' nrc11ivadM.
A!'I . 39. A Casa r! e De f rncfio e a de Corrrccão deverão remei I Pl' rrspprf i Yanwn I r no Gahinete rle Identificac.ão, no fim
rln cada Rr>rrmna. os documrnlo>'1 a que se refere o paragrapho
unico rlo ar I igo nnt Prior f' rniJ'P os quaes Re acham comnreiu•JHl ido~· o hnlf'f im da r!Pirgaria com a QtUtlificacão do accusarln e a ('(,nia fp::fnal tln nofa dP culpa, que lhe houver sido cntrPgue; a guia rle Pnfrarla na Casa de Det.cncrío. :J.R ordens de
rnssagrm ú ri i:;;po~iefío de onlras autoridades. as nommunica~
çõt•s ria rlennnria, pronuncia f' julgamento. a scnlenca final.
aR 1wdrns dP llnll,os-r.orvuR. os alvar:ís de BO!t.ura em geral. a
r·•í11ia da carla rir~ !.mia. etc.
At'l. 40. Os ni'Ornolores pnhlicos c seus adjuntos, sempre
P!IP nl'f!'r'f'~'''''l'll1 til'r!l.lll!'ia ronfea aualaucr !'riminoso, deverão
r;nn>1n•miem· o r:>!' lo :111 1 :ahinPie de Idcntificacão. nara o de-

Art.

:ri.

P~prrlienl.r dn
dos rPg-i~l.ros
nnl ''l~'·dPniPs.

··i,!o

l"P~~j~:~! !'O.

i~ . . \~~ iPfPnill:t('íi(~~ de ant.ccP.dcnlrs só !;Orfío fornü!'i·h·:: :\-; fl'Jfm·ida•J,., po!iciaPs r' judieiari.as c aos nroprim; ou
:•t•: Sl'ns nrh·n'!.·ndo~. ]l'g-a !mente constituídos.
\!'1.. 1,:'. O nomf' nrío consfituc por si só prova de identi~
darlc: as informnrõcs de anf.ecPdentes, mesmo sob a fórma de
,.,,., idlír>s, só sel'fio fornr>ridas pela secção quando se houver
,\t·f..
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E!stah~lecido a identidade da pcs11oa a quem Sfl refimm. de-

vendo-se exigir a prova dactyloscopica sempre quo fôr posfdvel.
Art.. 43. A' secção de informações com~mte f.amoom a
cxpcdieão de Wulos de nomeação e das portarias de licenqas
da competencin rio director; o a.ssenfamento geral de todos os
empregados; n fi!ll'.alizacão c prévia verificac"o dos cahmlo.'4
aril.hrnet.icos de todas aR cont:~.s e document.os de tiospo7.as,
~endo o sen rhcfc rcspnn:::wel pelos errds ou omissões com-.
mcff,idos contra n F~zenda Nacional; o exl:'.me de obje~tofl fornecidos ao ~rabinetc, afim de verificar a sua quantidarte e qualiclurJe. conforme o peditin P. os contractoo r.Qiebrat1ns; a org~t.
nizncão rio orcamento da desper-11. anmml P. da folha RP.ral de
Jlllg'!)DlC!OtO.

CAPITULO X

At·L H. f:ompnl.e ar.peeial c privativamnnte no serviço
1le informações o encargo de verificar a quehra dos termos rir•
f.omnr oooupaeão honesta. assignados n101los vadios que honvRl'Cm sido condcnmndo::; como tues, no. fôrma da legi~lncão 1m1
r :r.~(~r.

.

Art. 45. no termo de tornar occupacão deverão consf3r
o numero da prova de iôentidade rio r.ontraventor c n11 nomes de quo o mc3mo tívrr usado r:m proc0.qsos e pri:;íiP'J :mtcrior·es.
·
Art.• -16. O nlvará de t.odo vnrrabundo que houver r,ido
rondemnado pela prin10ira vez e houvm· rmmprido pena rlA.,·erfl ser acomu~mhado rie nm salvo ~ondncf() aw" ga1·:mta no
mdividuo nesta!! condições o prazo qu~ a lei lhe faculta para

lomar oecupacão.
Pnragrnpho unir.o. () õir(1ctor rla f!asa dP. [)l}tP.nr,'ío cnlr·cg-ar:\ es!le rlocvmrnf.o "O dPfenf o. P::>. orr.:!!<~ifín õe srw JJOsl.o

•·m liberdade.

CAPT'I'UI,O XI

Art. t7. A A!IÚl secção inoumbe o trabalho t,cchnico ri~
regillf.rar. Mra o denl.ro da repartiolio, pelo met.hodo àdop!ado,
n id<mf.idade dt> fod:ts as flP!'SOM JWCPnr. nu rlqfir!as. 1\~sim Mmo
o do rrncedcr :i or~mni:r.a((lio e ennf1·nnl.n dns individuaes dar.t:rlosropi~ns. nos re!;;pP,C~.ivr,~ archivo::~ .
.~.rt.. .\R. Dn cnda delcnto serflo foma.dns tantas fir.has
rmnnf.a9 forem nt>..cm;s:lrias pnra os are h i •:os dacf.ylmJ~opico:l,
.:mtoR, pcrmul:v:. ped~dos d(l informoções e estudos.
At·t. -i!l . .~s anfnridt!.dt:ls rerrwfter;io 'JS rrmms qu~ f.eHham dn ser irtenlifieado~ ao GnJtint>l~ nu no J)epo!'!Hn f!nnfral, 1!1W o:;; fm·:."t

f·ttf;~~.

nrn~PenfM'

no tl:-hinei,J em t.urmr>.s limi-

l'nrn~l:'~pho nnico. 1'7o~ ca.sos de nrr:nnr.õ:~ e nn impo:>.!'i!tjf:rlnrln de mw rl'mdt.ido o prer;o nn r!q>•)~ilo 011 dir'1cranwnt.e
no llahinete, a nuf.crid!>de p;·ocederr> ~·~ nccCPdo com n fi 1• do

~·t·l' ~0,

'
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Ar!.. 50. I:ffect.uada a identificacão, remetter--se-hão ás
nu/ ol'idarles em·.arre~adas do processo a inrlividual dactyloscoJoica e a foiha Lle antecedentes do identificado, para serem
.>!!!las aos nulos.
Arl. 51. Os commandantes de corporacões militares fa~
riin nprefenfar ao Gahinele todos os réus de crimes communs
nlli reeolhidcs, embora esLejnm á disposiciio da aut.oridàde juc';eL'lpia.
A: f. !J?. 0!1 direct.nres das Ca~'ts de Detenção e de CorrTcçi:IJ infonmrüo dire:;famcnle au Gahinetc qualque" allcI'';•·f. ·• c111 fae!•J rP ial i\·o" uos prr.eos 01' .·eclusas nos respectivos
•·-!ah•Jr ri1w·niCls. renuhifaml'l um identificador para a idenf.ificrçJo 1ie c::v:,c,·nr·(~f,, scmrn·e que algum preso venha, a falr {·:~er ~

CAPITULO XII
lll\ p.r;r,r;Ão DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL

Art. 5:J. A esf a Recc!io incumbe a identificação das pesfons que dr~~~.iat em in"crenw-se no Registro Civil, assim como
''''''~'~''!:->~~ ;> 1111r '(~ t'r'fP em Cl3 ns. III e IV do art. 2".
· P;1ragro nhn tn:i~-n. Quando a identidade, para fins !'JleifOJ'::t•~~. fCw :,o!ir:ilada pm' cscript.o ou verbalmente, a titulo
III'P.enfr. o ali~!ando naR&rá em dinheiro pol' sua ca!'teira uma
ra);a de 18'íOG. f:>.:m
será arrecadada e distribuída pro-rata
rnf:·c os f'uncf:ifw:-rirH do Gabinete, incumbidos desse serviço,
que :Jó poder(! s2r feif.o fórn das horas do expediente.
Ar!. rA. :'ú p~~soas inscriptas no Registro Civil serão
rn~'nfleidos r:s srsuintc:; documentos:
L follm wrrirh;
H, ai festadn ri•~ bons antecedentes;
TII, carf Pil'a de idenf idarle civil:
IV carfrira de irl!-ntid:vle profi~sional;
Cf! rk ir-a fie ~:8rvir:o domo::;fico.
§ 1.• As pe:,soas que mquerei'em carteiras de Identidade
rlevrrão in:~/ ruir o ~cr.u rrauerimento com um at.tesf.ado de
ic!enl id:lrle pns~md, pa~sado pelo ele legado de policia da circ~mncripç:in rmde re.;idirem e com c!ncumenf.os que comprovem a filiar;fin. qnnm!o niio dr.sconhMic!a, o dia, mez e anno
do m1~0irnrn~~J, n no.f.nralídade. a nacionalidade, a instrucção,
:ê. profissão e o estado civil.
§ 2.:• 1\~ rc~'::o~·: nue pedirem attestado ou folha corrida
dcwr:.o r'e·~~~.r~r n fim p~ra que requere."em o documento.
~ ;>,." O menor e a mul!HJI' ca~arla juntarão ao requerimrn1o a nu f 0riza:;;iiu do pae, t.ulot', marido ou autoridade judiciaria
rom]H'tente.
~ .f." Cs dnr,1~m~nfn~ n m.1e se refere o § 1" dest.~ ll!~t!go
,.,.,;:;'1 :1rrh i·.-:vin;; nn (k•hinde.
§ 5.0 P<Fa a~; Pf'é'Soas que n!io possam exhibir os doro•.Jmentns • f'ferid0s 1ws n2ea~rap h os antol'iores, haverá um
P:,v!A~n (lr· 'L'f' nP'l roTo.lem as qualidades civis.
~ ô." ,' car!cil'(!, na;·a eriados provará sórnPnfe o seu bom
r·nrnprll'k''l''l'n ... ol ndc>rrr•í ao rog·ulamenlo ;;;obro locação da

riur

v:

, ._•:·•:irns r•o)ne~d ;~~n~.
§ 7." ,\ •''\l!(,:ra rworissíonal só

d-:.tl~~, poli~: hH~.-.. r'

,i1.1d iei::n'in.~.

será fornecida ás autorl·

_\C.T0R DO PODEr: r::.;r.r:T.'Tl\ll
~ R." Trrftn
t't; l•llhl i1•a a.~ d,.,. larat:<-IP.o. ··onslnnl P'i da
cal'l•·int dr idnnl idade, snliMilnindo qu:w~qnet· onl I'"" dn•~IIIIH'nfn~ (!IH' st> rlr>;:;l illl'lll a prnnu· a~> qualid:vlf's l'i\·is da
f'l'~i<O:l.

~

9. O alfcRlado dP boa conducta
0

~~

a folha eorrida v:.-

lf>rfio por l rf'R 'lli'ZP~. a. parl.it· rla sna outorga, }10df>I1flo SI'!.'
l•'l:tlidndn'<,
~ 10. A~

eu·tpil·aR dP irJ,~ntidadc ní'ío terão Yalnr dP l'odha
wrirln nem ue :lltest.ado de bons antecedentes.
:\ 1'1.. 55. Os doeurrwnto>; v iciadoH, que sr~rão ea>'sndo.: {l)gn
qw· n ( :abinr>lt> o .~aiha, podem ~:r•r appr·P!wndidn:; Jlllt' qnaf-

1·•

qw·r I'Uit!'l'innarin puhlil'll, qw• m: t'l'rlll'ilf'r:í :i I'I'P:II'i it·:!n
t'ttlflfH'I•·nln.
:\1'1. !ífi_ ,\s rwssnas <!IH' rrqn!'.t'l't'l'm d(Jcnnwni•Jfl dP. Hienfid:llll' t'i\'il t' llajam i'Piln

antn·i"rnwnl~

f'a!~a:-;

dí•rlar:wõe:-;

d•• idf'rtl idndr> srí 'porll'!'fto obfPI' 11s rf'fPridns dorunwnf "':· 'pot·
•k-p;u·IH• dn ntinisfi'O dn .Tusf.il'fl I' \t>got•in~ lniP!'Íon·~. df'poi,.;
,f,• :<J•IIJ':tdl) l'''lll f ::thiPI'IP nfi,; h:n •. ,.,,111 fll''H'f'didn <i<' tn:\ f,;

,. dt• l'ttlli'H'Il\'U(I~~ l'ill'l d!lt'llnlf'llf!l-; >l'Ii!H•IIfit•>i-: :1'' qtt:tliolado·~
I t'I'd:ldf'ÍI'3'.
Pm·agrapho ttniro. 0::: ,Jorllll!Pllfo~ que f'ii'1'\'ÍJ'i'n1 d<• b:t:il~
:-,~ l'f'!~l ifil':t\:ÕI'S t].,
~~iSil'O CiYil ~f'I':Í!) SI'IIIJH'f' arehiY:II!II~ 1\LI
' I

• :a to incl t> _
·\l'f. 57.

!"'':in

n~

t:n:as

n, .

()g documento::: fol'H('ddm; pelo
eons!nn!P~-: dn tahnl!n :1nnexa.

n~llJiiW[I'

PR -·

f\API'rlTLO XIII
nn f:,\NCELL\'\TF,:\'1'0 111: :\'0'!'.\ ''

\ri.. 58. As pPssonq aecn~adas de qunlf!ll!'l' r1·inw nll r•)nlt·n\·t·ll('iio I' qi!J' lmjmn sido ahsolvida·~- lr••l!fn a :wniP;:":• !in:d
f l':tnsifado r•m ju!~ad•1. pudf't'ÜO nhfPI' Ih dtll'flllH'lli"' a fi'"'
: ,. f'i'I'Pl'l'lll m: n~ _ T. H e \r do ar!. ri4 _
~ 1. • As pe~son~ no ens<J tlt~sl•• nrf ig-o dt·YP!"i'ío i nsl,·nil· o c<
wm: rc•qnrl'imenlns com ePrt.idão tln ahsoh'iei'io J>assada nm
.illlg:ulu. tlUUntlo eRfa não eonstP dos a1·n!tívo,; do l:abineff).
~ 2." Nos caso!'l f' In oue o l'Pqw•r!'niP l••nha J'P:"JliiiHiid•>
a nutiH ()p um processo. r>mhora lPnlm >:ido ahsol\iflo f'ltl fodnF.
!1.~ tiU<'I!;II<'>lffiS a (ll/P ~f' l'f'ff'l'f'l'l IIS IF. T_ :JT f' V 1!11 :\I';, ~~ <
:-'>·, ~Prão f'.oncedidos depois de l'igorosa sy1•d i!'aneia.
~ 3." AR sim fie }Woredc!':i. l.amlwm S<'. no raso <111 :u·f. :,~:,
P J·r•qnPJ'l'llil' rrgist.r:ll' máns anl cel'llPnh•,; pnliri:lf':=;!\1·1. !í9. O ehcfe de Policia porlr·l':Í. manda1· <·anr•.pflm· :1~
ltofaf'l eon,;fan!.r~ do m·rhiYo t•riminal. quanrlo aR liP:~snnr. ·"
lfJH' ell:u .~t· l'l'firnm. li\-I'I'I'Tll ;:o!'f'l'ido IIIPr:t': }ll'iSíil'~ ,.,,, l'l't'
I' Ílll!:l.I'S.

!\1'1. <iO. Pm·n os pffeitos dos ns. I " li do art. :J.'!, o mini!'11ro dn .lm:fit·n P Nei:WI'ÍOS InlrriPI'<',; pnrlr>rú mnndar <':11\t'l'lhn·. dr>pois dé l'ig-m•nf<n "YtHlir:-~nri~ ,. Jl:'l'~'<'~'t' do 0:-~ldn••l•·.
:o-: ""!ns f'"Xi~ll'nfes.
l'aragraplw 11!1 Í('O. I l.~ anll'l~Pdnnlf•'' of:t'' prsson•:
l•·iam nos ea~os Pl't'\'ÍS!m; prw f'~fr :Jl'fiP.n suli;;isf~>•n par-:• lon--;
.iwli1·i:ws f' JHll':l ,,,; rnsof'l rlo n. IV. dLJ al'l. ~!".
\r!. (~f. Fm nr•fllllllll c:J·:n ':e tlf'o:Jl'rhi'.:1'';ín :l-' '"li'-:,: ,J,•

'f',,. ,_., __

j,J,

pfitf:tlll-.
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r•arngrapho unico. l<~xcepfuam-se os documentos refercmff'il a i11dividuos modo~, tfiW sf'rão dcsarchivuflos :í vista •1:'
int!i\'idual daefylUimopicu do cadaver.

Art. 62. Os antecedentes dos indivíduos que estejam Dth
PI'evisloR pelos artigos anteriores serão eancella~os. sómr.nll~ para os cfl'flitos fia concessilo de attestndos, snbsJsttndo
.~•'111!>~ ,. p:·r·a l'iw:; .indiciaes.
<~asos

CAPITT1LO XIV
n 1

llif.:-:TIFII:.IC.\t•

YPLI':>lTARIA

DF.

Lor.\DO!lF.A

9F.

9F.rtVIÇOS

IHJ!\fi>ATIUt.lR

,\ri . fi:L HavPrá pa!'a Of< lncadore!l de sei·viços ri orne RI inrn J'PP:i~l.rn Psp~>cial qno ser:\ rcgu!ado pí'!OR artigos Rn~·" i 11Í pc_ PllHI\lanl o não !'o r rxprdido rPg11lanwnf o P~[lP.f'.in 1 sntn·,. Inf'ru:ãn dos me~mos serviços.
Art. (i·\. Qualquer locador de serviço dome~tico, que ·de~rjnr· uhff'l' mna cfll'lr>ira pt·ofi!';c;íonal. dir·igirá uma peticão
:~u di!t'('fnr do C:nbineft', pf'dindn f\1'1' idrni.ifiraoo p:n·a ral fim .
.\1'!. tm. A l'arf.rim não será conc·~·'lida:
I. :í.<; pr!;snM quo tiverem maus antecedentes;
ll, :í~ pessnac; fll'OCPssadns por ci'Ím!> innfiancavel on infrtm:mtr .
.ht. ü6. A rartr.ira a quo se refere 'J art. nJ lovará o re~
h-ato tio loendor, ~ua impressão dig'ital e seu nome, e terá
numero suffieif'ntr. do paginas em brune() para nPI!aA sercrn
l:nH~<Hio-; os nf fpsfados dos locall!rios.
:\ rt.. G7. O lncatarin, quando findar a locação. Iançar:í. na
uu tr·i r a rio I• wador aUest.af!o relativo á ~lHl condncta.
AI'!. 6R. ~P o loeaf a rio sp recusar a dar o aftestado a
lfl!P H' rPfPrP o arLigo anterior·, o locador irá á delegacia do
dic;tricto ,. JWdirá ao delf'~arlo, vPrbalmt1nte, qne syndique das
rntJ<as da sua dPSfH'dÍih. Jknlro de tr,~s dia~ o delegado, quo
I'Pgi~fl'nl':í. o prdido rlo locac!m· no livro d~ occurrr.nria~ ria df\lr·~!1r·irl, rlt>vrrn ff'J' ronrluiila n ~yndic:mcia c prompto o atr ·~tad., do qw• hot!Yrr· aplJr:J.r!r\ por rllc proprio Pscriplo na
(·:nttdra .
.\t•!. t19. SP o ntt.f'slado rln delegado fôr contrario :l boa
f'nndneta do locndt~J', rsfn podrrá ainda .iustifir.aT-SI' nPrantc
" r·l11•f'n r!P r11Jieia, ohf.rmln Hma nova carteira .
.\rt. 7(\. A~ rnrtciras rnslarão 5$000,
Art. 71. SPrá rn<:!';nf!a r npprf'hPwh'a a rnr·!f>ira nno m"~
mw f'f1'"1S irYqwrlifi\'n~ 1l1• sua r·orH~f'~~ãn.
l'll"

CAPT'T'ULO XV
n.\ í-!r.cr:.:.:n PHwroanAJlUifl:\

',., . 7:!. .•\ r~ ta st>rçiio rnher:í:
I l·:<rer~nlnr os t.rahnlhns tlt> photogJ•aphirt preparo clf' mn<!f'l" ":' •·:~ .. ~Indo. rópia~. ampliaci'IPs. Ptc.; '
11. photngraphfiT' f' t•r-ronsl iluil·. q11ando pM<:iYrl. no: ratl:i\ •.•. ,.'

,1,.

l•~''"oa~ dr~rofthPcidas;

ACTOS DO PODER BXBCUTIVO

tn executar a pbotograpbia sigualetlea de frente e de
períil,
reducção que .mais. convier, de toda$ as pessoas qub
requeiram carteira de JdentJdade e dos plesos apresentados
pela secção de identificação;
.
IV · rcmetter, cada semana, os retratos de presos, devt(lnmentc co!lados, á scc~âo de identificação.
fi i.o A sneção organizará, para exbibição permanen~e, no
Jogar maio; crn\'Pnieale da Policia CeryL·al, Uf!l~ g!tlrma de
photographias de cadavercs desconhecH!os. facJl!lawlo o seu
rccon!Jcr:imcnlo.
.
•
.
..
§ 2.• S:Túo igualmente remc:.t1das á secçao de Idenhftr:>çfi''• p:~rn fins de reconhecimento, pr.wvs cJt'ssas pftotographi"~. dt~!;l in~·,bs :'!. organizaç1io ·''J alhmn de cadn.vrr~~s drfl-

na

··•Jn!lerir.ln!:.

§ ::t.• A e::orecuç!io dos trabalho~ eivi'l deverá ser fei~a ~o
Jnod0 a não prejudicar os trnbvlhss dn pbotograph1a ,Judtr·i;>ria.
~ .'!. • A scr.ção organiznrá. rlonr. :ireldvos !l!'{)1lrndos pnrn
n•; •wr.-~livn~ f.i~nnlctieog rle eivi~l I' nimiuosos.

Art. 73. A esta ser1ção incumbe a elaboraoio systematiéa
da estaUstica policial, r.riminnl, cnrre::-cional e penif.enciaria,
alfl.m daque!la que dif!;;er respoi!o :1.0~ frahn.lhos proprios rto
Gnhinrte.
~ t .a Pam dotar a c;eccão de Iodos os elementos estati~ti
cos de que ella careça, as Dele:;acias Auxiliares e Districtaos,
a Tnspectoria de Invest,igp,ção c Ser,:uranca Publica. o Deposito
dl' Pr·esos, a Colonia Correccion:~l, o Instituto Medico-Legal,
n Inspeetoria da Policia I'lfaritimn, a Escola 15 de. Novembro o
trJrfas as secções do prrJprio Gabincl e de Identificação serão

obrigvdas a fornecer, nté o pmzo maxirno da primeira cntinzon~. depois de cada t~·imcstrc e rln a~cl)rdo com os questiollfl,rios QUP. receberem, os mnppl!s qnr servirão de buse á e:>tt'tisticn.
~ 2.• O Ggbinefe, por intermerlio da secção do E~tatistica,
f:lrá distribuir pelas rep::o.rfiçõe~ rrcima ffi!)ncionndas os mapp~s necessarios ao regtstro dos daclo3 que devem ser enviados
á r-ecção.
~ 3.• O enc::trregado da sercão rommunicnr4 no director
:1s deficirmcias que encnntrar. para o devido conhecimento tlo
mini~fro rla Justiça e Ne~f.eios Inff'J•iorePS.
~ 4. O cncarrcp;(trlo I•H secfiiio dr, I~::;lafic-tica, scmore que
mr opporhmo, poderá ir pnssoalmnnto ou mambr um dos
funccionnrim:t da l'CCt:ÍÍn Ú3 drlf'~r.cicts de policia OU rcpartil)óes
n. que se refl'rc o ~ ~·. :-.fim dn pr>•lir informnt;õrc; ou l'<;claremn,PPtos ~oh,.c f!lflllf)".rr f'uvida rP1 ~'I i;;!~mrnft) :t Pscri nf uraçiio
0

dn:. rr.r·prn~·;.

'! ~:

·

A C':f.afistica pr,licial n!n'aJ!JI!rá: incentlios. oesas1''"~'. S!ll~H1JO!l r ff)nlaUvas r1e !lJdcitlio, f), sob a ru!Jrim: geral
1
t f n~<:Istenci:•. rmhlirm. tudo que ~e r~·f'erir a indlgen!Ps. menf)' "ry ~ loucos, ComprP.benrierl\ ma i~: movimento dn~ x~drP7tl'l
Art:
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c das delegacias {pris·êles ligeiras); do Instituto l\Iedico-Lcgat (autopsias, corpus de delicto, exames diversos, etc.); da
lnspecLoria de Policia l\larilinm Deposito de Presos, Casa qe
Detenção, EsL:ola Correccional, Asy lo de Menores e Coloma
Co;rnceional (entradas sabidas, existencia); da Jnspectoria
dt; !Hvcstign~flo c Sf'r,-~nmca l'ui.Jlica
(capturas, diligencias,
di;.).

/J.rt.. ífí. "\ c:..!::disLíca penal comprehenderá. os crimes o
r.o:il raven•;Uc: J•n•c·.~~~;:;aúoíl pela Policia e ser a. completada,
Um i o quanto p•Jssh c!, por unm Yerdadeira estalislica judiciaria, que indique o rcsultarJo desses processos e o movimento
dus PElai.Jc!lecimcnLos onde se cumpre pena.
Ar'L. IG. A ;;eer;fio l erú tan1bem a seu cargo a guarda do
arclliro e a ctmsct·var:~o ela bihliotheca.
C1..PITLTLO XVII

E111 cad~ uma da3 delegacias de segunda e tercntrPnei:w rxi:;t i ri nma filial dQ Gabinete, a cargo do
u1;1 idnntific:H:'ur, que r~~ ineumbirá especialmente da tomada
das ímprcssôcs di,;itac; de todas as pessoas presa:; ou detidas
pnr~ averiguaçõt·s rln <mLec•)dentcs,
facilité\ndo-S::l nor c:sso
1 11' .u • os JH'rlidos tio infornwç•õcs.
Art. IR. As fi\í;:c·~ serão dirigidas por pess~as éle compr"vada cnrnpr;tcncia e ::criio immedíatamente subordinadas
;w dircctor do Cabinrf •:.
l';>.rap-raph·: un:c:n. Ao clirector compete a rcmo(ião dos
j(J,~·J(il'icadot·,,s dr' llllt clisl.ric!o para outro c a sua dcsignacão
pat v. comu L.:.c. :'cnircm no Gabinete, ou no Nccroterio da
.L'nlicia.
Art. í(l. Os idr!Jlificadorcs deverão receber no Gabinete
:1 ~n~;trLlC'riTo nrcci:~,:t para o :::ervico.
,~['(. ~)i!. },c~ irkrd.ífie::dnrrs incumbe:
T, tom:1 r· n~ i mprrssiícs dü:d taes >flos presos indicadM pelo
clPlt•rarJo, tirando' rln cada pc>Rc'na identificada uma individual
para o~· au! o." r n11f ea n:~ra .srr romettida ao Gabinete até ás U
hnra'i, semlr1 lf'oJJOtl •a\ci2 JWI' qtw.lquer demora ou falta que se
\IT:fir;m·:
IL nu!l:cnlirar. pui' m!:'io rh impressão 1do pollcgar direito
d'·'; ]ll('sns, as r;ui:~s r holctins respectivos;
JIT. P:"eri[lflll':IJ' o tinn de registro;
1 r. n~nwf tc1· rncn:;a!mentr• <'IJ Gabinetn um mappa deI~!''it0fralivo do~ fr:Jballtos da filial.
Art. :H. I.:: fili<t'.' · f'nn~•\inHarão todos os dias, das 10 :ls 1~

.".rt. 71.

CIC'i 1 a

/:l;t:·fl.

P;;.rr,_grzphn u:1icn .. :~clupre que em casos urgentes se torrr,ccr;''a na ;le!,·,~~rr:>. :1 Pl'e~cnra do identificador, o delegado ,~nuf'r:l 'l':lrH,:n· 1 iJ~t,,::d-1! ~~ r!elrrracla fóra das horas do oxn~n

J ~~''.1 ;entf~.

fal U•;; dw; idPnf.ific;1dores serão communicaPf'lu rlelcgarlo :111 direr!.rir dn Gabinete, que poderá justi1 wal-n;; nnc; PH':'mos cn~r's rs!Dbclecidos para os demais fnnc-

•!a;

1\ 1'1. tC. As

Cll'1!'~rws.

4G2
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.\ri.. ~~:;. :\11~ ''"~"'' ~_] .. ;w;.;li.'-'r·n,·ra, "'"''<•lv:di••ucia

t'

fal!.a rle

~"'IIIIPI'imenfn rle rlcn'rcs, o~ ídenfifkrtdoros í'icam tm,icíl.o~ á!l
pPnas impc,,.:l.a.~ ne~'t.e regulamento nns demais funccionario:,; dn

C:abinete.

(L.\PITULO .XVIU
11M< f<l"fl~TJTUr,ÜI:~ nr;r:.\810:\'.\J::FI

.'tr-1. 8\. I) din~rt.PJ' :<~crá subõ<fifuir:lo nr'~ ô~'ll' iil<!""'diTW'fl·

enrarre;:arlrJ •Ja serção de informa~;ões.
J•nrasrapho unico. Os d'1m:tis funrcionario:; ~~ríi0 sulnjl i1·<idn~ reln mni~ nnt.igo' rle raf.~'goria immediut.amrnle infeJ·!nr, f<•ndn-:'r. por011L !'In ennfn ;1
nafnrrr,a tcdlllka dos
•. ·. [l"lP

(':ln:z(''-:·

CA Pl"I'T.' I J) XIX

.\rf. KL o, u•ncimrul"ê do.s
uu fa!Jl'lla :•nw·xa.

.··<''!";'" ''~

runrriot1~tri•1:'

d•J r:al>itl'''''

r; \P J'I'(J LO XX

.\t·l. Hô. Os fUII{:eiollUI'ÍIJS dli n:.tiliud··
;><'~"iw!lo

rom a

lt•gi~lacão

S:Ítl denli"~Í\"I'i~

rru vignr .

. \rL 81. O funerional'in 'tlmnifLid'' em eonsn!}IH'IH~i;,

d•l
rl·~

pr"r·p,;sn el'irninal não JIOdnr·á ser· !'earlnliLLido no s•·r·,·i•:n.
Art. 88. Nos easos d!' infrncçãd do regu!aHwnto. dnsolt~•
diPnria. falla de exacção no cumprimento de devere~. falta dr:
comparecimento á repartição, sem causa justificadn. por· du1\U diaf' eonf'ecutivos ou nif;) intercalados. ~lurantc 'J n1et, o.~
mnprcgados 1lrf r.:~hincle firnm !'ll,Íri!n~

F<Pg-nintr~

:ís

J)e!Ht:i

tli~riplinares:

I. arlvnrttmci.a:
Ir. rPprehensão;
Hl. .'tlSprmsfíp n[,~

1""llf.n~:

IV. rlemis,;ãn.

no

rlia~.

('11111 jWnia rh' lndn.' os \"f)I!<"Í-

IJI"Oeerlendo-~o a

infpwr·iln

admrni~frafiv".

tr11:111dn f.r•nhum mais de !;(l :mnos de srr·vi~·o.
. ~ 1." AH du~s primeiras pe~~lidarles e· a tPrecir·a. até 1r,
~h a~. pnr!P m Sf'l' Tlll pnsl as pnlo d rn~dm· a Imio:;: oH snns ~ubor
rlinados: a f f\ I'(' f' i1·n " a qrmrf.a s6mcnf" :10 eont i nuu ,. an.~ f'l'r-

:\•·nf.es.

~ ?." A JH'Ila dP SIISJH'Ill'iãn llo:' 111:-IÍS (!f' 15 rllas <' ;1 <ln d<···
mi~sãn 1-HJI'iio imposlas aos flemais friiJ<~cinnarios rwlo uJilli"f'·"
da .Tusl i1.:n f' Negodo;; JnterioreR.
§ :1." Huv•Jl':Í. 110 {~ahindf~ um livro on!lr. s(• antwl;rrii" fn
<!11.Y ''H f;wfoH referentes ao procedimento dos funerionario~.
Art .. 8!l. As licenca~ e a aposentadoria serão rone<>didas
t101S

fllTltCÍ:1IJ:l!'ÍI·~

' ir,n1•.

do f;aJr:w•f.,~

llO~ !f'J'IIIOS

da

l!•gi~fad\o

f'tll
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C.'d'lTULO XXI
IJ.\ OHDIDJ. B DO •mMPO DE SERVIÇO

'lrl. ~JO. 11 l;a!Jin"'" lml•:dhar:í lodos os dias utois.
Paragr:tpho ur1 ir.··••. ( 1 sr>l'\·iro r.nmcear:í. :ís 9 horas para
" ,·,.rdinuo f~ Rl'nPniPs ,. :\.,.; li hor:u;; para os oufi'OS empregali<~~. lnminallflo ;ís 11 .
.\rL BJ. Quando hllli\'Pt· ;weumnlo tle trabalho, nos casos
llrgr•nl'~" r"' t•xfr::wrdimtt•ins. •HI ;;m•viço retardado, poderá o

dir•·r·trH' IH'Ol'fiJ..!:n· a IH•ra do nperlienlc para todo;; ou parte dos

'·r llfll'eg-ados .

. \1'1. !I:',. Para 11s lrahulltos dt'. ith•ntificação eriminal e

ill'l"''''::1(1 pt•oln;:Taphi•·:t dt•. lncans nos

.!"~

domingos, dias feria-

,. ffit·a. d:~.-; lior:•s do t•.:qwdienl.e, Jmycr:í tima lunua de
]'!IIH't:ionat·i(ls t•s•·al:ulos polo llircclor.
Paragt•aplJn 11ni.tn. Quando u IWrmil.tit· a insLalla('ão dl)
•;:dllii'''"· ·'"''.,.,.:·, if.!llalttll'lll•· tllll:t lurllla noel.llr'lla para o Sf'r\ i<: r• d" idt•nl i !'it·ac~o t•ritniual.
~\!'I. !J:L Todos os runerionarius, á excepçftu do director,
siiP su.i"ilo:c; au puniu. qlll.' dn·er[ío assi~nae na entrada e na
~:.li ida.
I ."
ponto <.h· •.'rllrada sení. encerrado pelo dir·ector Hi
lltillld••t~ depoi~ da ltllt'a tü~Hignada para o comer:o do lrai.Jallw
,. " da ~alrida, quawlu ler·rninar.' o expediente.
~ .~." :-::,·rllprc qui'. :í hora dm;ignada, não m;!.ivcr· presente
o I'IIIICt~innarin innrml>ido "'~ r•.rwprrae o ponto, fará. sua~ Yezt·~ " qtw o sul>::;l i lua ''"· 11a falta deste, o mais antigo que,
"''"' r·•· os dl' wais dny:ula cali'grJL·ia, tiver eompaJ·eeido.
~ ~:." Kt•r:í eulliiid•·•·:vlo t'llt falia o cmrH·egadu que cumJl:tl'<'l'f~r· dqtuis tle nnePrJ·ado o ponlo ou se retirat· sem lir.t~nça,
ou qrt•'. l••rHio asHigrmdu " punlo de mtlrada. se aus(•nl:u· srm
1'1'1'\ ia a ui uri;:a~;iin do ,1 i n·d o r. 011, .finalnll'nlc, 11ft o ac;sig·nal'
" pnnlo dl' ::;a!Jida.
~ 4. • O ftmerion:H·in perderá tantos dias de vencimentos
quantas forPrn as faltas qw~ liYor, na fórma do varag1·apho
:t11l ,.,;prfcnfc.
§ fi." As falLa~ "''l'ão .im;t iJicadas perante o director, que
lH"
aLLcndel-afJ, si I ivcrf'm por fundamento alguma das se-

s

'"'':í.

~,,;,Jfes

o

hypoUwses:

•t) molestia provada com attestado medico, si as faltas não

e\,.,.rJ,~t·em d•~ frr~s ·~·111

rada mez;

fJ) !neto.

ArL !H. Niío soffl'crá deseuu!o u emp!'egado que deixar

dt•

rompat·t~cer

:l. rcp<u'ticão:

I, por <.·sLat· cru •:onnnissão externa;

alguma funcção pubJiea g'l'ltf.ll if.lli
requisição.
Art. 95. ~o fim do lrle7: a Secção de •Tnformações orgaHi ,ará um mappa de presença de empregados, apresentando-o
ao dirpc{(lr, vara os fins do § 5" do -art. 93.
li,

}101'

esf.ar

eXI'I'I'UUdll

<' d•·ltTmina·da pn1· IPi. havendo prévia
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CAPITULO XXII
DISFOSIÇÕElS

UERAES

Art.. 96. Sendo scOI·ctos os serviços criminaes a cargo do
será vcdatla a entrada de pessoas estranhas no inf .. rior das sccçõc;;, salvo com permi::;são do direelor.
Ar f.. 9'7. Os iunccionarios, sob pena de responsabilidade,
devem manler a mais rigorosa reserva sobre o servico de que
í'•:>rcm cncanezarlos ou du que tivel'cm conhecimento em ruziic
di• :wl.ls oft'icios ou por qualquer outro meio,
Art. 98. Aos funoeionarios do Gabinete, nssim como de
•lu::i(Jucr out:·a repartição J:Ublica, é vedado cncnrrcgare!n-:;c
<~abincln,

{lU ncgocios de partes.
Parographo ur>ico. f.s infracçõrs á dispJôit;ão supra serão
!r:vadas ao conhecimento do director, que, a respeito, repre
;;pntará ao rnini,;tro da JuJtiça e fic;;ocios Interitlre~. quando
H:w possa providenciar pi•t· I!Í.
Arl. :19. Os t"a,•o:,; omissos neste regulament.o serão ref'olvitk• peltJ mlnll;tn o 1 Ju<>liNt e Negocias Interiores, que
pllrlf:rá cxprrJir pnra esse fim a~ ncccssarias ordens c ind.r·ucções.
Art. 100. Fioam revogadas as disposioões em contrario.
Tlio de Janeiro, em 14 de maio de HJ23. - lodo Luiz
,:,~ rcqucJ·im~Illo,;

4

:\ ft·c~.

TABELLA DE VENCIMENTOS
GABINETE DE IDENTIPICAÇÃO E ESTAnsTICA

·----·--------.---·.---..,.-----·--Cargos

1 director ............. , .
chefes de secção ..••••
amanuenses ••.••.•.••.
auxiliares de t• classe
auxiliares de 2" classe

4
7
3
13
12

prati::antes .......... ..

20 Identificadores ........ .
1 eorttinuo. , ••••• , •.••••
5 serventes •.•••••••••••

Orde-

Gtatifi-

Venci-

nado

cação

mentos

Total

8:00011

4:000$, 12:0001,-::000,:

5:600$
4.003$i
2:000$

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

1:600$

1:200$
1 ; 200$

2:000$

----

800$
600$
6001

1 :000$

1:500~1

8:400$
6;000$
3:000$!

33.600$000

I :800$
l :800$

2t;600SU{l0
36; 00 $000

3:0001

3:000lt)OO

1:500$

7:500$000

42:0~$000

9:f 00$000

2:40011 31:20$000

25:600$ 14:300$,39:900$ 195:000$000

TABELLA DE EMOLUMENTOS
Carteira de identidade ........................... .
Carteira de identidade (modelo internacional) •.....
Carteira de identidade para os empregados em serviço domestico .......•..............•.......•
Folha corrida ...........................•..•.•..•.
A!testado de bons antecedentes ......•............•
Visto em carteiras de Uabinctcs congeneres, dos
Estados ou de nações estrangeiras ............ .
Revalidação de attcstados ....... , ..•...............
Provas de retratos .............•..•.•.............
Provas de photograp!Jias jnrliciarias ............... .
Hcctificações ..................................... .

lOJO()O

20$000
5$000
15$000
5$000
3$000
2$000
5$000

5$ a 20$000

5$000
3$000
3$000

Anthcnticação de documentos •..... , ..............•
lndcrnnização de Jlla!crial ....................•...•

llio
_,,,., ....

de .hlll'.'irn, rrrt I í rir· maio

lrl•:U:I<Til ,\.

Je

1!1:!3. ·- Juiio Lui;

J(i.Oíll---JH·: 18 llE ,\L\10 DE

,.,.,:11 11 fi' ni•·isrill l'i'lll',.sul'ill 1111 Estmda de

Fci'I'O

Hl23
Central {/i)

flt'IISil

() f'Jr·•idr·lliP ria llr·puldir·a do~ l·:~tado.~ Unidos do Brasil,
da alllrll'iznr:~o r'lllll'l'l'irla ptdn :n·l. n7. n. XLVI, da lei'
:r. í .ri:l:!. rJ,• (i dr• j;nwir·" rir~ 1\l.:::J. " lrnrlo Clll Yista o diõ<!'"cfo 11r1 nri, !l!l r:n llr•).!tll:ttlWlllo appi'U\.lHlo pr•lo tlr>crP(o nullli'I'O U. !l íO. rl~ :!:i ri•· dr7PIIIbro dn llll \1. r, Jrrm asllim, a con'i"nadin rir· t'J'r•rlilrl 1'1111-lalllr• rio n. li rio arl. !l't da r·pfpt•itla
l~'i. p:u·n rnnrinnnt:iin rln~ prn!ongamrnlos e t·nmnes em con·'il'lll'l.'iio na r·:~ I r-ar la r.lr· 1-'r'l'l'll Ci'Jtl.l'al tio Brasil, dPCI'Cia:
,\r· I ign '' 11ico. Fi r· a r·rparla. nn E si mda rlp Ferro ·Central
dr1 nrn~il. n li" Divisftn Pmvi~m·ia. quc Sl'rií rl'girla pelo rcgulnltl•'llin q11r· '''"" ··~I" hai'i:r. :1~signado pl'!o mini~lro rll! 1':~
ladn ria Yiar:ii11 r· Ohr·:1-< l'11lrlir•a.~. re\·ogada:S a:"> rlisposíções
r· rrt r·onl.rn r;.,.
ILio d•• .laJJ!'ir·"· I~ d·~ ltt;li<r rir: IU?:J, lO'!" da ,fn!lepelHJCIICÍa·
(' :r:;· da nrr111hlif'a.
li':trlrlo

,\nTTrun DA StrAA DEnNARDE5.;
Francí.~ca

Sd .. . ,

1\r·~nlamr.nto

para 'l G' Dh·ísão Provisoria da Estrada de Ferro
Cnntral do Brasil, approvado pelo decreto n. 16.0110, do
1S dr maio de 1!123

.\ri. ,1." .\ n' ]lj,·i•;in i'l'"'·i,;o,·ia, anncxa á -adrt~ini~tr·ar·.iio
rr;~ rr,~n. r"m n srn cal·~o o:o; snrvico~ rln r si mlos o
r·onslnH'(.'iír• rfp pr·ul"n:;anH'Il[u.~ c J'tllnacs da ]~s[ra!.la d~ Ferro
CPnlxal rio Rra~i I.
.
.
da pari r• f'Hl

Lei> <1c 1!ll3 .... Vo!. li

J()

~<\CTOS

Dei PODER EXP:cuny(j

:Paragrapho unico. Essa divisão scNí dirigida por um
sub-director com a denominação corrrspomle.ntc, como a~ demais divisões, o qual tcná as mesmas attribuicue5 {!2'':-t1)8 011'3
t'Ompctcm aos outros sub-directores.

Arf.. '2•." Os servico~ da (i• Divisfiu Provisoria :-:criil) rlistriJ,u idos JWlas ~:r•gu infcs sub-divisõc~:

f • sub-divisfio -- Eseriptorio central.
sub-divisão -- Serviços tcclmicos.
suh-rlivisfin -- Esfmlos no feJTPJir',
r·alizaçiiq da:; tJl•J·n:-: em r_\Onclrm:r;ãt•.
~·
~~·

;qJmini;:fl·ar:~í,,

,.

fi.:;~

Ar!. :l." O ~:uh-rlin)ctor. a1;~m da snpr;rintrmrknch dr~ filos srni~:ns rla Diyi~ãr•, terá "Vh 'Ua Í1ll'll"tlWta •!;r?,:l;f't'' os
l.ra!Jallw:; do e: cri vi DJ·iu centraL

(Jn~

1 1 HI~fl:llt.\ Sl.'B-Vl\ fS:i.li

l~'stTi)Jfotio l'i'iilr"l

.i\11. ·l." ;\11 cn-1 i{Jfllrio central ,.,~·ll!pC:.!e:
~ l.'' .F;IZI'l' " rxpt•diPni.P gr1·~[ d~ Tlrdoãn.
~ ~-" EXJII'dir :1' indl'UI'\'Õr·s '-: lil''·::J,.; p:li'U. tr•rlu'·' ·:· ~Cl'\1,
1;'" a c3rgo da Dil'isilo.
~ :1." A orga11iz:H:ão d•)S relaV>~·i•:.: JW'tL:H·,.; I) :tn:urac:.'.• ellllrt:I w•JJ!.cs aos ~crYiC:I.l!< ela Di\·isão.
§ i." A urg:UJÍ!.ar;:io da'< folha'' !l•· PU<.~:lillt'llfo du [lt'cc:ual da
.Tliü;ãn.
§ ií." () iliHidario de [11clo o ;11:.t!•.'l i:d e uleusilio:; d:t lliYi~fto.

§ CJ:• O {l!'r.1ces~n dos JH!didns dn.~ mal ''ri:w,.; neerssa>·in:·. ar)
:'1'1·-.·ir;o da tlivitSão; :t fü:c::~lizaçfl.o dt: ,,,.H fortlt'CÍillf'ltl" e ap.
)Jiil·açfio.
§ 'I: Organizar a~ ~~~f.afistica:,, cscripf.uraçfí.o c l:onlalliJ ida:Jr, cuncerncntes aos f>r.rvicos da flivisiin.
§ 8. 0 Processar as folhas de pag:uncnl o 1!o pPo'SO~ll P as
contas de fornecimento de maleri::~t:s p::tr;t 11õ .seryi~o~; rb. fli,
'i.s1ío.
§ 0." Orl!allizar r•. consrnar o :II'!'lliYrl da divi>ãn.
~ 10. i:\lanter Pltl dia o rr•gisfro ~~ as int'ormaçõe~ succiHIas referentes ao.~ tnntractos, Pncolllllll'ndns n ajustes infcrcs~ando ú 6" Divisão e o con!Jccinwni.>J da si f uar;ão tias n'srw-

l'li vas '\'l'l'ba.s orçamc·nt.arias.
~ 1J. O registro rln lit~rncus rln ]Jcssual ·da rlivi.sã'J.
~ 1'2. A distribuição geral do !H~c·snal da rlivisfio.
~ J3. O nsscntamcnto de todo n Pt!:J!;oal da di\'Í'ãP, qw!
coHo::lltuirá a sua fé r.le officio.
::IECll:'>llJ.\ St'ii-!JI \ tO:Liü

Ali. !í." A :2• Suh-l)ivi~ão snr:í dírigirl:t j1n!' 11m rins aluda divisão, o qnal, além dH an:~:iliar· o srrb-dirf'cfl•r.' rm
· 111 ,,.,.i!,tcndeneia gl'ral do~ servi(:ll,'.'• I r~r(t di l't)cf amcnf ,. f'(IIJ
d~nlrs
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uirccção

os serviços teclmicos, auxiliado pelo pcs.soal
tirado dos qu,adros da divisão, co~~e_!,indo-lhe:
Dirigir os serviços da 2" Sub-Drvrsao, tendo e'!l
vista as ordens c inst.r,ucções geracs, emanadas da Sub-Drrectoria.
§ 2." 01·ganizar os projectos, orcamentos,_ typos de .obras,
rspecJficacões, tabcllas de preços e demars trabalhos te,
clmir.os.
§ 3." l'rnccsc:ar as mediçõc.s provisorias c finacs dos !':Cr\ iço:> exot:u!ados.
§ -1." O registro do hislorico da conslrucção das obras
,],~ arte, edifícios c dcpcndencias, etc.
§ 5." Organizar o;; rlado~ te.chnicos para os rclatorioa
ll 'Cllo'HtCS c annnal d<t divisão.
§ 6." 'lteqll i:iilar 1!11 snb-direci.Ol', em tempo opportnno,
o mafrrial nrn:~;•;nrin :w I'l'g-ulat• andamento dos serviços en-

l!cccs~ario,
~ 1."

l!·r:!.!'III~H ftPS seus

cuidados .
. ~ '/.'' A manutr•nr:fío ria ordem e disctplina do snt·viço
q•u Í:ar~o. pr• 1pnnrln an ~ull-direct.or as penaR disciplinares

a

a applicar ao pr;:-;su<JI soh suas ordens c quo Jtão cstrjam ua
s•.ta a!çada.
§ 8." Dí'<l.ribuír o pcs~oal da Sub-Divisã"

segundo aa
n fisealizar o seu trabalho.
8 !!." Cu mprí r· e fHzer cumprir por .seus subordinados todas
:~o; ordens q.n-•r\ rcechr~r· rlo su!J-dircctor, com relação a serviços
~oh oilla immcniala rlil'l'l'(;lío.
§ 10. Propnr ao :-uh-director as nomeações c promoçõc~
rlus Pmprcg:ndos sob suas ordens.
§ H. Pr"sta1' ao f'Hb-dircctor todas as informaçõM que
1110 fLn·cm exigidas, cahPndo-lhc propor quaesqucr medida~
quo forem ronvPnirn!Ps á regularidade, boa ordem e melhora-·
menlo do~ ~rrYi~o~ n ~r·u carg-o.

111 rcs-ídad!'~

Es!uc~us ll'l

tlo

s1~rvieo

terreno, administração c fiscalização da$ í:lbrãs
em construcçd.o
·

1\rt. G.• "\' :J• Sub-Divisão, dirigida por um dos

~,Íill]an!CS

dou~

Ua tliviKãO, COlll{lCle:

~ L" Fazee os l'<'conhccimetitos, cxplora~ões e todas os
{]nmais cl'tmlos 110 terreno, uecessarios á eséolha do melho~
traçado, sua implanl.açfío 110 tcrre:no, após a necessaria approvação pela anloridadc competente, tudo do conformidade
f'nm as inlrucçÕt's ll:1Ia e~ses ~erviços, approvadas pela diredoria da estrada.
§ 2.• A direcçfio ou fi~calizacão das obras em andamenlo,
i'11as medicões provisorias o finaes.
~ 3." O pmparo de lodos os trabalho:.; t,p,·.hnic.o~, colhido!'!
nn ff•J'J'cno n que rorrm pedir! os 11cla 2• Sub-divisão.
,\ri.. 'i .• O n.imlanf e de divisfín que dirigir a :J• Suh-divj •.
~:io ser:'t o prinwim Pll.C:cnhciro da cnnstrucç.ão; e nesse cararler· ien'i. o~ !-'Clh \t'llCÍIJICnlo:; augmcntados de uma gra!ifica.

(:iu t'·'IH'eíal.

l':ll'á (!rafJlto 1!11 ir·o. ()1 t<ll'>(j '11'1' n1l1 !'"' rins I'IIJ,•:r·innarisf:
incl11idr.s no quadro aull~':\1.1 JIOdtTii•l ~,.,. d:"iign:Hlos 11<1r:a. :-:er ·
vi co~ r·~Jlf'einr•s da llJvisiir1. Cillll a rait'!:~nria. fl'lf' ! h e,,· f•; r
riPsig-naria JW]o di1·eetnr da c.~frada r com a gralil'iear;iio ex
travrdwaría <.~tTl'l.':-'cPnl:-~rla no:;; \t'll<'inwultl<', por c:;[(' fLYatl::>..

/\ri. ~: J•:u·a :1 rxceução dos ''PL'\·ir;tn •la DiYióno. :llt'·r-1
elo pP~~iJ~:! em ennLtni~:-;ão. cmkl.anle (]o qn:ulr" qu-:~ aL:umrarlm .,,!f: n•!.!nlarllr·nlo, poderãr: ~~·r ::tdr11iffido:; onlt"l:; ••nJpr·n·
~;]"""· rl••. a1·r·•;J.tl" eOIIl o df'st•nyo!vim··nt" d••.-: I ralirdl111S ,. c·"m
:1.< \ ('l'i,a~; fJI•I_:PniPJ~lar·i;1S c f'l't~diiiJs ,.,Hl:--;i~-JJ<•dn~ f'lll lcl.
1•:11 <!!.!l'apl•.•' LJnien.
". ::ulmi~~:O.n rlr: 11nvr•:; r'Pil!T'I'.~<!dn~,
~:d\11 ll:' ,ifll'll:d••iJ'•J<, 'I'I':Í. i'Pii:1 ]11'1' l\!IIIIJ'itadíoJ dn iiiÍIIi ...:\1'0 da
\ :;11:iP. ;:wrli:•nl·~ prnpn:,l:•, rio dii'Pi'ln:' ri;• J•:s!rrvla .
.\11. !!." \ :'r"·dr• lia flivic':Ín s••r:'1 11a l"r;ll id:HI1· m~i:' f''•'l·
''I'IIÍI'/;1" ;ro )ll!lll ;pp[aJllCIIIII rfp.~ é'I'W; ~"'i\ ~1:11.'1, :t _iUiZII do di-·
,.,., I "I' ria E.-:frn.da.
:\t·:. 10 . .Para n~glllnrirla<i'' dos lmklflln.s da Lli~oi.-:ãn, ~>
1:-ío ol·.canizadP~ prd" sLdJ-di1·r•r·lo!· rl'gl!l:lllll'llfn-: r~'il'l't'Í:1i'S para
t·ad:l ;-:(•r·vi•_:n •.qs qlltn'~ ;-;t'J_ r~·J·fío \'i_~-,-". dr·pn i~ de ~ltlll/'11\' adt ~~

}"'"' di rcd or·.

:\ri. I t. J\ ô' lli\·i~~~~ f>roYi~••ria ~··rú •·n::l,•:\il:-1 ,,,.J"s rT•'IIilus !ic·crl.'lados para a cun~tru<·r;il••· l'lllifllanlo llÚ• .. llle fr)r
fO/l."Ígnaria Yl.'l'lla f'S[Jf'Cill( f)IJ .orrurncrJIO da Jli.~pul.tfi('U.
Art. 1:2. Em tudo que não cstiYr.r es]wcíalmf".nfe rlisro'fn nest-:- )'t>.;:miRirrwnlo, ohse,·nu·-~r-fl~r, fiara a r;• .Divi~,;;o, o rPda J•:strada. dP Feno C~>ulral do Ut·asil.
Ad .. 13. () f(lrarlm rf, pr~o'stt:lf f('rllllii"l ~~ adJilini.~lntfiv:.
JlrHlrní ser allrrarln. q11audo o dr•,;,•nvrllvinwnlo n11 diminui(ill
do ~Prvkn n r•xigir, por p11r!aria do mini,:lr·,, da Vi;>r:fin.
1\iu de Janr·iro, lH "'' 111aio dr• 1\l~:.l. - Fmné'isco ,<;,_;,.
f'IJiam.Pnfr,

}JC.çR{)nl rm commis.l'iío lla (;' Di1;i.~rin T'l'orfs'J1'ÍÚ. r.1
qllr' sr: 1'1'{f'J'!' n rn·f. 8" dr•.,[r~ 'l'r''!Ulumcnf,,

(ltt(1(71'n dn

f sulJ-riir•'r'lor •••........................
1 auxiliat· tlc gabínnlt: (gral.ifica~:iín) ........ .
q

:_:,í :OOO$üOO
I :flOO~OfH'

a.iudanfe:-; de divi~ftn. a 1H :noo~r ......... ,. ..
1 :ral ifir·ar:ão ao a,i1trlanl.r. tln r.livi~ilo r.•xeiTCn-

;:o, : ooo~on:;

funeçúeil de t• m1gocrdw i rr> ......•

:t: fiOO)j:()P;;
::r; ;01Jfl$0fl(J

,Jn

a.~

:!

PIV.:;Qnln\iro.:; n.-~·dUcnfe,..:;, a 1:2:000$ •..•.•••.•

'",
"

ajqd;nlf.r_·~
auxilfn~r.s

dn re.~id•·Jd 1', :t
lnellni,•,J:-:, a ·;

!') :000~ .......... .
::!00~ ............•

dr~~--~nh i f; f a df' 2' classe .................. ..
d•··"·~nrli~ra. d<· :r elas'"'···················

l'lll'ai'I'I';,::J.d:)
I l'~r·r·h·firl rla

J a,jr1danle dP

dr rleposilo ~f'I'a! • . . . . . . . . . . . .
li' diYisfío ..•....•............
n~criviio

I H: nOO!\IJHliJ

1 í: ifl0$1)01(
fi: OOO~IIOfl
\ :Hfi0$0ili~
; : :!OO'jHH)íl

li ·!ii)IJ'f:OOIJ

•...................

lj: IIIJO$!HJ!l

l I" !'êlTipfurari" ........................ .
'' ~y· e~criptu'rario .· .... _.· ........... - ... •:· ,,

~; :UO(~!):,HO(l

':' ;::'Oil:JIHIH
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•J

:800$000
'í :000$000
li:000$000
:J:000$000

Tola!. ....... _............•.... ;... ,

fi!J5: 'tOOi$000

1 3• esrripturnrio ...........•... , ........••
1 i" •~scl'lpf.nrariu ...................•....• ,
2 auxiliart~s ric n:>r.ripta, n 3:000$ ..........• ,
{~Oltfii,l.!CI • •. . . . . . . . . . . . . . . . . .

I

••••••••••

!t

1'\otn -- Aos Junccionario~ da G• Divisão Provisorul serão
al1ont1tlas tliarias nos casos e pela fórma est.abelecido>: no re~
gulauwnlo da Estrada de Ferro Central do Brasil.
fiio de .Janeiro, 18 de maio de -1923. -

rmcn:r.TO \; . [11. ol J -- nr: 2'2

J.'J'ancib'Co Scí.,

DE ',[\lO nn t !l:!:l

o J•eyulaniento para a fiscalização c t:obmnça clo ,ini1Wsto do scll•J prop:m•cional sobre as vendas '11le1'cantts, a

AJ!)I't'OVtt

JH'II:W 011.

O

tí vis la,

Pre!lidtmlc~

·~tfccinadas

dentro do_ paiz .,

ria. l!epublka dos Estados Unitlog do Brasil,

liSalllf-o <Jn. anttJI·i:zar:un contida no n. X do aet. 2" da lei numero 4. fi2ri, de 3 J {!e dezembro de 1922, e no goso da facul(jacJe qrH~ lhe r~o11 fere o art. 48, n. I, da eonstituicão da Repnblica, resolve approv:n• o regulamento para a fiscalização
e eobrunça do imposto do sello proporcional sobre as vendas

mercantis, a prazo ou á vista, effectuadas dentro do paiz, que
a oste acompanha e vac assignado pelo Mini'3tr·o de Estado() dos
N l'g-ocios da Faz·cnda.
Hio de .Taneiro, 22 de maio dr, 19.?3, 102., da Jndependen~
oh c 3!:i 0 tla nenublica,
j
AnTIIUR DA SILVA BERNARDES,

R.

'!\_.

Sampai~

LY._ida(.

Regnlantento para a fiscalização e cobrança do imposto do
sello proporcional sobre as vendas mercantis, a prazo ou
á vi·sta, effectuadas dentro do paiz, a que se refere o daereto n. 16.041, desta data.
·

CAPITULO I
D.\S

cnN;ns

ASSIGNADÀS

Art. 1 . ~ Nas vendas morcantis :t prazo, effectundas e'ntré
tol'l'il.Ol'io hr·a~ileiro, 6

\'f'JHlPr[or n conlpl':H!III', dmnir•iliadn,; no

flbrigatoria, no acLo da entrega da mercadoria, a emissão da
!'actura ou conta, em duplicata, ficando o comprador com a fac!ur·a P o vcndrcl'll' com a duplicat:.1. depois de as.gifl'n:Hia por,
::tql.lc!le. '1i.torlelo n. 1).

Paragrnpho unico. Si o cDmprador não souber, ou não
pndr.r ler nem escrever, a duplicata será asr;ignada a rog:>,
com duas tcs! emunhas.
Art. 2. • A duplicata será entregue ou remettida ao comprador, .iá sellada com as estampilhas especiaes do impost<J,
vara que, depois de assignarla por clle e inutilizadas as estampilhas, de nccôrdo com o disposto no art. 26 paragrapho:~
1" r\ 3", soj[l de\·olvida ao vendooor ou ao portador.
Art. C3. • _t\ duplicata conter :'i:
o) o numero de ordem;
b) o numero do copiador da fadura e respectivo folio;
e) a impor! ancia da factura qun lhe deu origem, por a!~
':".l'i~mos e por extenso;
d) o nnme c o domicilio do comprador;
(') ·O nome e domicilio do V{'ndr~rJor;
ll a flata <lO vencimcnt<J;
u) o rer.onltccimento da s11a C'\flefirlfín e a nltrir,aefín rln
J•:w~11-.a

·

. h) 'a clausula á ordem;

i) o Jogar onde deve ser paga, cntcndcnrlo-se, n:i au~en

r·i:l rl··-1:! d"darar:fín. qnr· " p:1g·:tr1rr'lll" :··"l':Í .-lfr•r~lll:trln '"' do-

!llirilio do vendedor.
Art. 1t. o A (Juplica.ta s•crá cmiWdn. e estampilh::ula pelo
v:dor· tola! da fndurn, ainrla que o comprador tenha qnalquer
Í•!l/l"l'l:weia l'l'l'dilo cnm n Yi'lll'C'rlnr. nrPnr·innando t:"!r•. quando
'i!il"r·i:•:tdo. ,, r~r·t.•dif.i• i• .., li•Jl!Írl". 'I"'' '' r·nrnprador dr•1·r•r:'t
I ,'1'11ÍI!tr 1('Pf'.

(.'f(plf•frl

Jl.

;•.

CAPITULO H

:ArL 5. o A remessa da duplicata poderá ser feita directamente pelo vendedor ou por seus representantes, por int13r-

mcdío de bancos, procurador•es ou conespondentos. p:tra quo
:l"''ignn!nt·n dn l'PlllTJI':Itlor· na pnor:a nu lm:a1· r•rtrll'
Re ache cstabclrcirio, podendo os intcrmediarios devo! vel-a ou
eo•tserval-a em scn poder até o momento do resgate, segundo
:1s insl.rucções ou ordens que receberem dos committentes.
Art. G. o A duplicata, devidamente assignada, deverá ser
~levolvida pelo comprador de modo a estar em podnr do vPu' lrodoJ.' ou rlo rporLador dentro dos seguintes prazos:
a) de 30 dia.~ - quando o comprador fór estabelecido na
mrqma praça do vendedor, ou em praça diversa, max em que
lt:rj:• lmf'Pgo no~fal rlial'io rmn a rln Vf'lldf'rJt,r:
T1) de GO dias quando o comprar!ol' fór estallelceido
(:lll
localidades Ionginqnas, onr!n :=:cja udieiente o serviço

'''"'"ir~:nn :1

J!I~.<Jal.

§ 1. o

J~stes

(111:1! dcvcrú ser

:prazos conlar-se-ão da data da duplicata, a

remettida pelo ycnclcdor no eompmdor den-

lt·, dn 1 O di:1s da sua emissão.
~ ~~. •

Quando a duplicata fôr confiada a t•anco, easa com-

ll:r•,·ni:il illl r:•r:J'r''"'Jll:nllf' rln \'i'!Hfr'ilrn·. r>.~lai•Pif'r·idr"~ "" dllm i c i! iadns na pr:u::t do comprador, ('rmsidcnl!·-se··Ú PRta lll'aça,
,, " • n'< pffr:il" · dt':'.ft• :n·figro, rom<t ·~f'JII.!P ~\ do dntnil'ilin drt
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ivendedor, contando-se o prazo da$ letras a c .li dà entrega;
da duplicata ao comprador.
Art. 7. • O comprador poderá. d~olver a ~uplicata, sem
a sua assigna!.ura. por motivo:
a) de avaria, ;quando ~ mercadoria não viajar po~ conta,
e risco do comprador;
'
I•) dn vi!·io;;, defeitos ou differença de qualidade da mercadoria;
c: de divergencia nos preços ajUBtados;
d; de não haver chegado a mercadoria.
Paragrapho uuico. Nestes casos, os prazos de que trata
o arl. 6" eunsiderar·-sP-ão prorogados pelo tempq indispensavel para so liquidar a reclamação, comtanto que essa proro.,;açfio não exceda dos prazos originarias.
Art. s.• A duplicata, não assignada pelos motivos indic~Hlos no art. 7", será devolvida, acompanhada de carta registrada tt10 Correio .
.\rt. 9." O legitimo possuidor da duplicata., devidamente
a~sigrmda, cobrai-a-á no vencimento, podendo protestai-a, no
easo de falta rli' pagamrnto. na fórma do art ..28· da ld nulll('ro 2. 044, de '3!1 de dezembro de 1008.
Paragrapho unico. O credor é obrigado a fazer ao vendl'rlor a.s romnnmica!;iícH relativas a·') pagamento ou .protesto
cin duplicata para os registros de que trata 9 art. 24, § 1•.
CAPITULO III
TlA

UQUHMÇ.l\o

E PAGAMlrnTO

DA

DUP!.ICATÀ

Art. 10. O comprador póde liquidar a duplicata antes de
ac;signal-a, nos prazo;:; deste regulamento, devolvendo-a, acompanhada do valor ao vendedor ou ao porta~or, que dará a
('.•nnpetente quita.ção, na proJ:>ria duplicata, sobre as estampiJIJt~s qne lhe estiverem appootas.
Paragrapho unico. Si o valor fôr remettido sem a dnJl' ical:1, o vendedor ou o portador dará recibo provisorio com
n sello proprio de taes documentos, e o repetirá na duplicata,
logo que esta lhe chegar ás mãos, de modo a inutilizar as
~'"!.anwilhas; devendo o comprador devolvel-a, para esse fim,
l!r11tro dos prazos marcados no art. 6".
Art. 11 . Na liquidação ou pagamento da duplicata serão
drduz]dos da sua importancia quaesquer creditas a favor do
!lrvetlr•r, resultantes de devolução de mercadorias, differencas
em pr rços, enganos verificados, pagamento, por conta, em
!linhriro, ou por qualquer outro motivo, occorridos antes da
a~,~ignatura rla duplicata, comtanto que constem della por decl:unc~Cto f':xprl'sSrJ, elo vendedor, ou de quem 1por elle a.utori:~~:10.

Art. 12. O vendedor, ou o portador,

autorizado

por

nqtrrllP. Jl!ltlPr:í. cnncrrltT reforma do prazo da duplicata inde-

Tll'nrlrnle de novo impostn, mediante expressa declaracão na
111"':\i!:.t rluplicafa.
Art. 1 :l. n par'rtmento drt duplicata, independente de assi'·wdlit :1 I' ,,,, ''lldw:·'·P. p;ílle .'·er assegurado por :n·al, sendo

ACTOP

.112

nci

Ponr.n r.xr.r.r:1'JYf"l .

o nvnlisln NtHipni·arlo úqncllr cujo nonw indic:\J'; na falta ele
illll irar.fío, úqucllr~ nhaixn rir ctlja firma hlllr:ar n !'11~: fút';\
rle.ofpq caon~, Ho (]pyp;lnr rlirpr•.( n.
11:.\ PT'rrrr.n IV
Pll I •rtn'l'fê~1'•J li\ Li' I •i, 11.:

\I

\

1 A rt . 1 L A rh!Jll icnf a prídr SPJ' protr~sf arla:
(!) ohr·igaloriamrJttr
pnr fnlla tlr• n.ssignnfuta na d•'
rl ryoJnr;ão;
li) far:ullat i \':l!llr>n lr
pnr· fali. a f] r~ JHlg':lli1Cn!o.
~ L" l\n.-< raso~ rla lr•l.t.m a rlr~.c;!o al'li;w. o JH'Oil',;io rrri'i
ln.~nr rlr!nlr·p dn prazo rln l:J dias. snh.-'r~lttlellfl',; :Ul:i '''ar·r·ados
Jtt.h ai'!..:. ti" ,, I'', parn~Taphll IIIIÍI.'II. f.:·:~t·altl idns "'' r•r·,•dlll',
::ns :ti·alislas P ao'; r•ndosQalnrin;; n, nw,:mn" clir·piln" r Y:tn1:J,·.r>n-'. a"·'''r::·:!:·ad(J,; [1<'1" ll'i n. :-'.ní í. ,J,~ :H dr' dr•z,•tnhm
flf' l!lPH.

f 2. 0 Si a dt:llll)i·a na rlc\·ulll•:fí" rla OllfJiil':-tln ,<11 \'l't'íl'irat•
pnr· ~r·r· n r:orupr:ui•'l' rtilmicili:lr!o rnt pt•ar:a rnt ]()t:J.lid:lde lollgiJJtjllil. ond1~ ''1\i:t ddieienl" o •~~"r·vi<:n Jlll~l:d, o-; l!í dia.~ [1:\l·f\
0 }HTdf~:·-:1_() f:jl)t:;itJt~l'flL'-.~P-;i.tl })J'I)rfl!:!;ti!O:-·. til:• aCI't',nltl
('II(JI
0
p:uwn:tJ)IIo .tlf:ir·" do a!'l. '/". nwdi;Inln er•rtidi\o ri1J 1:111T•'itl da
Ju,·alid:tdr• 1111dr• !.r·nl1a dP. ~r·r· ,.,•;!li:-::11.!11 n 1li'OI.r!olr• .
.\r·f.. 1:J. U prole.slo pm· falia dr· ct'-'·i·c:uahrra ~~~1·:í lil'arlo

na Jli'OPl'ia rlnplir~:d.:t. qnandn rtnwl!·;ida r•, na f:tlla dr~ dl'\·oln-

(::1o. Clll 111\l:t fri!liir:1f;1, l'':frahid:l

[•i!fiJ

Yl'fldrrfor

i'

Jllll'

e!Je

w:tnmpillmd:t, rlnfarla e :t.". '1ignarla: in~LI'ttid:t'-:, rm mn n orrlm
ca~o. eom a prova do pedido das nwn~adorias, 8i IJOnYI'l', u'1pia
da fal'inm nt'i!.!·inal. mr•neionn:f() 11 l'nlio do copiador· em qrJC
tivnr sido l'I'S'i~lr:Hfa. a :!" via do r·nn!J~rinH'Jlln rir• ear~a. a
prova da rrnH"'':l. da dnplicata f)('lll t:nrrrio rm J10t' f!ll:tlqiJet'
outro meio, n rrriho 1!1' rtlll'C;!a das mc:·c:uloria~. a.,~igrt:ulo
·pelo comp1·adot· ott ''r~n rnpres1•nl.anf>': pndl't~do tc;r ln;:t:n· nr1
domicilio flo l'nmprarlnt· n•1 no rJ,, \ •'lldr.~•lnl'. e"'''" 1'•11· J;Jai::,
er•nYcnicntc a ''"f.r•.
Ar!.. 1O. 1l pl'n[,•s[u poJ' fali a de pa;::~; n1rnto i'•·J·:·, I irado
11:1 duplicata r n•1 lngat' Ilf•ll:-t indh•ado. ;,!,t qnalqnet· it'lllJJl\
apÓS 0 YCIWillH!lliJI n 1'/ilf!ll<Jllf<> (I [j(.I!]O llfiO <'Sf.iYPJ.' Jli'I'''ITÍ]JliJ,
sempre que for· lirnclo contra o ii''Ynlm· dirf•cto. 111F' li•.t·tnos
tio al'l. -JJ da ]I' i 11. :!.02 L rll' 17 11r' d,·zemlJ''O rlc 1 (JO:-l.
Ar L 1 I. í:a!Jc ao dl'! nnlor k~al da dur•li,~al :t prol .. ~t nda
JlOR tr~rnws r!n,~ ai'!.::;. I;, I' 1!1. a J':wuldadP d·~ {'Olwa•· 11 ~··n \a101'. por :tcr:iio ,,,,.,.111 iya "'' qrralrp!•'l' 1'11-lllll'i;::H!o qr1r• a I!'Jiha
:t~sig·nnrlo.

§ 1." O Ycndcd"r. qw• nfín f r.;rJ!ta ohl.itlo do I'OIII!Jl':HI"r a
devolnl'iin on :F;.:i~·n:lf.tlra ria rlnpliealn. podr•l';í J'ClJIH:J'I'l' o re~~OJJhecinll~ntn jnrlici:ll da •·nnfn. dr· :JI'dll'rlo rn111 n 11. R rln Jl:1·r·agr•ap!J•, rrrt:r·n ·'" al'i. I" .l:r l··i ''· '.O:'í. ,;,.!'i,,,. d••fr'lllilf·"
dl' 1!JOR.
~

·' . . . \.~ :tl'•:•lr•< J>l'II\·••Jti:·r:l•·~ d;t
no fint d•.· c:i111'n allll',~. :1

!ll't~~~TI~\·r·m

t,·dp !'. Jr:t l':tll:t

,f,''''·

dltpJi,·~tla

1111

,.,,nlar· d:1 <hla

d:1 d:il:t d11 "'" \~'lli'illrr·tdn.

lr·ildi•·:i!:l
,J.,

p··".
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CAPITULO V.
11:\R VEi'<lHFl A' V[STA
Con:;itlnrnm-~P vrndns d vista, para os effoito~
l'l'f\Uinmrnto:
1", n qn1~ {· rfft•r·lnnda mr•dinnt.o pngnmonlo em dinhclt"O
dr• contado:
2", a f!lH~ ,; frita para pagamento na praça elo vendedor

1\rL 18.

rh·.~l.n

contra a entrega

d:~

conta ou do conhecimento de embarque,

ou contl'a a entrega da mercadoria ou do recibo de deposito,
on dr: 1CaNIIIIt e eonheeimrnfo rle deposito, quando ainda não
sr•parados;

a•, as vrnrlas dr, café c outros productos da lavoura, factnrados a ilO di:b, eom obrig·aeão de pagamento á vista, no
a1·!n da rt'f.it·ada oH entrega da mercadoria:
í", a:; Yl'nda,.; a qttc HJ refPrc o art. 21.
l'nr:r.f!raplto 1111 it·o. As \·t:ndas de que tratam os ns. 2" e 3"
tlr~,;le !U'ligo, !Jlll' niío forem lir1uidadas nos tN·mof; ajustados,
nht·ü.;aJn

tl

Yt:mln•l<~J'

a emit.tir a rlnplic:lf.a, mt fôrma lh urt, )!",

.•·r·lldn r·nt•"id••rada: 1• Jli'a:r•, p:u·a lodo.'; os l'ffl'il.qs l1•g·;-~r~.

1:.\PT'I'fTLO VI
n\f; H:'\1'>.\S ,\ I·nt-:~\'J'.\r)ÕES, DAS VRN'IlAS P,\IWL\8~ 1". IH~

r:nNHIG!'<AÇi.JES
A1-f. J!L ~as \'mula~ r·njo pagamento for estipulado em
fH'C'il ar:lícs. os Yendtn~:ntos destas serão discriminados na rlnplir.ata P, \'I'TH~icla e 11fin paga um-a. prestação, todas as- outras
rou-id,•rar-sr•-ftrl Y•'!l!'ida~. Jl<Hii•ndo a duplicara Sf'I', Plll qnalqnct' IPmpo, prol.cstalla c wd!{ivel immediatamcnte pela
lidadc do rlrhito existente. (Modelo n. 3) •

tofa-

.-\ 1'1..

dor,

~W. _\s vcnrlas rmreiacs, feitas a nm mmnno coml)rad1~ntm rln mrz, poderão srt· acompanhadas de simples no-

t:h. ficando. -port'm, o \·cndcrlor obrigado a emil.tir, no fim
dr• ...;sP m:.'z. a l'arlnl'a i-!1'1':11 ,. duplicai a. na fúl'lna tln ar!. :!".
Paragrapho uni co. Si o comprador mandar liquidar o seu
drhif.o :mtcs cin Jim rlo n1cz da compra, o vendedor expedirá,
ml'srno JJCI'[e caso, no nf'fo elo r11cebimento, a factnra c rlupliral.a. passando twsla " cnntpc!entP. rccilJO, rir modo a in-

lltilizat· n:-; c~tamrlilhas .
.-\rt. .'! J • Nas vrmrJas fr•itas diredumcnle a consumidores·.
rlcnft·o elo mez. entre o me~m10 Yenrlcdor c comprador, não é
ohri:.:atoria a emis.<:Ln de faelnra c duplicata, sendo considernd:t:=; vendas IÍ 1.'i,ta n e;>.eripl.m·a.dag no registro a que se rcfero
o :H· I. :2 '1. ~ ~!". por or·rasifío do pag;amcnt.o total ou parcial.
l'aragrn pl1o nn ir o. Si. pol'h11, a venda exceder ()() 500$
r':lrf:l llli'Z. f' 11 ~1'11 p:l~:llll<'llfll d('Jllll!'ftl' ft]<~lll rJP (iQ dia,: rnnf arli•S rio nll i111n dia do t rwz da compra, é ohrigalol'ia a cmis,,-,n da l':ll'fllla (' driplicafa, nos termos do art.
.\1'1. . .'!~'. N:tc: Yl'nrla< f•~ila<; por ronsi:::-nalario.~ ou coml!ri<':ll·io..; I' 1:11'1 IJJ·:toi:J~ 1'111 111•1111' f' Jltll' I'Ollla do ('lJtl ...:Í!-!IlaÔ(lJ: 011

z· .

cornmiUentc, ficam os consignalnl'iof-· ou eomrnbsarios ohrivados a proce-der de acr-ôrdrt com c~f.e regulamento, pagando o
irnposto devido, conforme fm· a venda a 1Jta::o ou á t•ista .
.·\!'I. ~:1. N:t!'\ con~ignar;õe~ f e i I as por r~onlmcn·.ianl.r•R, si
ns lllPJ'cadorias forr·m vpnrlidas por· conta do consignatarío,
"''lfl r~ obrigado, na nr·casião em f!UC emittir a factura. c dnJolir·nfa a•• ~'·"'"flt·adr•r. a colnmlrnical' a vPrula ao consignarlor,
]1:rra qttl', J•"t' srra 'r'z. PXfH'Iia a f'aclllra f' tluplienta. r"·rre'l'nnrl"Hfr• :í J!ll'~m:1 '\t•nrla, :~fim dro ~~'I' ns:dgnada por nll1.• r·onFÍ~nn!ario, mcneionando-sc D pt·w-:o ,que f'Cor eslipnlr•tlo prna
li•ll!Íllação do srrlclo da conta.
l'aragrapho unien. Si D liquido da venda ficar immt:diafnrnr•n!n :í. rli~posieão do cnnsignac!Clr, .este r'onsidrwrr.r:'t. ::'. wn ..
ri',; ri~ftl. ~'''r·r'iTilll!'fllldll-;; na !'tÍJ'Ill:J :lr1 ;nf. ~?-'!_. ~ ._,.,
ri\ T'ITTJJ.O VJI

venda~ n 1J1'a::,o t' a:; vrmrln.~ tÍ vista :~cr·uo rgllinri~nnenl.t\ nJJt livros cspeciaes --- um para as
dr.noHJin:tclu llr:t'lSTHu p·.s CoN'l'Acl As::Tt~K\IM8, r~

Arf. 2-í ..As

n i pL!Irarl:l··.
]lt'il!wira.<.
Hldrn

l1~q·:1

:'!t1

:~L'~nlltd~~~\

inLitnlrtdr~~

1lL"fH[~Tg(l

OA~-;

-VEN!l.Af-3

~\.:·

'. !'_',rA.
~

1." No nr·.nlf\'f'f:n D.\S Í:ON'l'Af\ A:3:1!GNAD.\ê'\ scrilo [) 0 f~l'ipLil
l':Jclas ehroHologicamentc f o da::; a:1 dnplica!.as cmiLtidas, com o
J•lllllf'ro do ordem, a data e o Y::tloJ· da far.tura originaria a
:1 t):tla da ~:n:t Pxprdir:fío. dalns rla n~dg-naf.m·a da dt1plir:1ia
n r!l) prot,esto pm• 1'nlt.a de ussignn.tura ou rio rlcvulueüo, '' a
dr•, i'mar,ão do officio r!n prote!'lto (rnoddn n . .1).
;I 2. 0 ':i'o ftEOIS'l'llO DAS VENDMl A' VI:::'l'A serfío ]an<;:u]as
J•Plo lotai as venrlr~s de que !.rntam r•;\ ar(.''· 18, 21, 22. 23, pa1:-t'!rapho uni co, qner irm lia sirlo c111i !f ida rm não faef Jtra ou
Pnl:• d1• Yl'l!lb. dr• cnnfOI'IIIirlndt• 1'0!11 "; hqr::•ntenln,; '''''il''.
di • os rJn esrripl a eomnwrdal (rnodr!lo n. r;) .
~ ~l.o T~s(es Jin·os. ]Jem eomo o cnpiarlor d:13 fadnras, Sf'l':ÍO aprr~.ocnf.arln~, nnl r)S rln inici:lrl:1 a sua rseriptnracf\o. :í
1 r,pr~rf.ição fisr:ll comprtrn!P, para SPJ'I''ll aul.hcnfir~:ldos eolll
:t l'IILH·ie:t. Prn forl:J-; as ~u:H J'nlh:Js. r:],, ehrl'•• on d•J funrr·in-·
lWrin por clJe desig-na1ln. e enm os I'P''·/l"t·tiYrJs t.Prmos r1e :l]wf'! 1'!':1 [' r:necrr;urtrnfo. fir·:rmln i~,r·n(p,, do u•}lq de ·,(·rl•:l.

(;\PTTTTLO VTTf

Ar!·· 2!'i. O )1aP.·anwnl.o rln imposto !Pr:í. logr~r nnr nwio r]p
f'~lanqJJlhns nrll!rsiYns ~;.~prl'i:ws. r~nia venda livre se fará
l~~'l" modn •f!Un o Cr>VC'l'lltJ rnfenrJr1· mn.is cPnvrnirnlr>. t·ornf:>lllo fJllP t.ornr fncil a ~11a nr.qnisi~;ftq r·rn f.nrlo o f.r~;·PH.orin

l·r·:• ,;_l.,irn. "I'JHl•• l'f'~'[lnns'Ihili.q;l(los ~~~ t'IIPfr"' r1~~ .J·r·parfit:iir•:o:
~lt• 1- n7.Pnrla ~llll', JlOT' nfin pt•nvidPnr.i:nrr:l em

f.cmpo. r'n11forme

Jl11 ,. _t,:nnqwf.Jr. rll'l'Plll ("atroa :) faltn 1!1• t~•rg Psl:nnpif!t:r: nrr<>

t•lf,';JI'·~
,•;,,,
..
f'·

:!!'!'f'!'!111:lll~.r ~l':!

(ifl

(11Hl0 1{111'1' 11:1\'

v•·fll~·-l,rl ;1 ··~·r· ·;·r•fr
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Ar·t. 2(;. As taxas a par,ar. calculadas sobre o valor da factura, nas venda!' a prazo. e Rohre a importancia da compra,
nn~ vendas á vista, serão:
a) Para ac; vrnrlns a 111·nzn:
\<\té 250$ ...................................... ·:

De mais de 250$ até 500$ ...... o o o o o o o o o o:• o o•o :o: o •• ,
nc mais d:e 500$ nté 750$0 .. o o o o o. o o. o o •• o. o •• o...
De mais de 750$ até i :000$................. .... ..

e ns~im por deante. Poln'nnrlD--~e
n':Í•l qne accrrwor:

$500
1$000
1$500
2$000

2$ pot 1 :000$ ou fra-

mais

lJ) Para fl'~ Yl'nrb::; á ?'isfa:

Até 200$0 . o •• o o. o. o o o. o o o o. o o. o o o. o o o o. o •••• ,0,..
De mais de 200$ até 400$ ...................... o.
Do mais de 400$ até 600$
De mais de 600$ alô 800$. o • o o o o o. o o. o o. o;o;o o o o oo •
o

....

.. .. .. •

.. •

•

.. •

.. •

•

•

•

f lf' ma i~ dt• SOO$ al.t\ 1 :OOfl$ .• o o o o•• o o. o o. o •• o o o o o:
f' n~c;im

$ 100
$200
$300
$400
'$500
1

pm· dPanfP. rnl•rando-"" mais $500 por 1 :000$ ou fra-

criio que

a~crl'secr.

& 1." Na" wmi~R a Jn·azo. as estampilhas serão apposLas
nn fécho da dnplirata ou f.rip.Jicaf.a, inutili:zllldas com a data o
:1 ,·.:-:i gnaLura -- D:HJill'lla. do eomprador c nesta, do vendedor.
~ 2.• N:t~ vcrula~ rí ?'isto, a>~ estampilhas serão colladas, no
nll.imc• dia lil íl d•~ r·ada quinzena do mez, após a somma do~
larmament.os, no ful i o respectivo do registro a que se raferH
o ~ 2" do art. 2•1, c inutili:r.adas com a data e assignatura du
~~ommercianto ou de nuem por clle autorizado.
§ :t• Em ambos os r·.asos dos §§ 1• e 2•, a inutili7.fl()fío se far:í escrevendo o nome da localidade !tO lad:o
c üíra da primeira estampilha, e em seguida a. data, em
algarismos. sobre cada .esL::tmpilha, sendo em primeiro Jogar
o~' dcsignatiTos do dia, em segundo os do mez, e por ultimo
011 do anno, c, logo abaixo, a assignatura, abrangendo todas
~~ r•sf.arnpillws, dl'vemln SPJ' J'~'Petida~ sobrr n ·e,-tampilhn on
,.,d:Jnlpillws quP n:io li\·~'''''lll .~irlo atfingidas.
C.-\ PJ'rUT:O IX
D \ FI ~C.\T,IZAÇÁO

iArt. 27 A fiscalizacrw deste inipo.sto cabe aos fi.scnc'l
impostos ria consumo das respectivas circumscripçõec;,
os qnaos ;poderão pr·ocedcr inesperadamente a exame nos livrns de registro de :que !.rata o art. 24, confront~ndo as suas
pari idrts 1xnn o copiador das facturas
'\rt.. :?8. 0,; offiri~rs f)O nrotestn nfí0 o t.irarfío, 1lrsde
qn e verifiquem falia ou insufficiencia do imposto na dupliraf a on triplicata, ou que as estampilhas não sejam as esp••t·ian.s on lhPs parPc::' f!llP frH'::Jrn aproveita:lru; de oll1l'O rlnt'.lllnento, on qn e são falsas, e bem assim quando não se
o

do~;

o

ar-l•~rr·m clc~•vidamrntn

d•

inntilizadaso

A r~.. ~!9. Conlr:t ns fraudes <lo imposto scrlió admitlida>~

l!lllll'l:lY,

\·t•rhar••:

•.111

r·~rr·iptas.
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§ i . • As denuncias verbacs serão tomadas por ter..
mo, qne o denunciante é convidado ·a õliJSJgnar, do qual
rlevcrá constar sua profissão e residencia, bem como o. Iiomo
c rcsidencia ou estabelecimento do denunciauo,,
§ 2. • O denunciante
que ·se recusar a assignar.
o termo não terá direito á meLade da multn. effectivament.e
anecadarla. a qual reverLeNí para a Fazenda.
~ :J." ;-.;,, ant.llllllNJio ria denuncia observar-se-:í. no <111''
füt· applirnvt•l, o tli.~poo,tn no :uf. !iR do rlt•rJ'eio u.·l 't. :3:HJ, dt~
! 11!~ 'f'IPm]ll'" de 1!120.

CAPITULO X

.\J"t. :"lil. O impn~Lo tln:< V(•JJdn~ llli'J·i~:Jnl i.: st•J•:í r•nhralln
f'IIIJJ rt'l alid:wiín no<; srgninft\.~ <'H<oJs:
I", de ínsuffieiencia do impuslo pago;
·::·, dr~ nã,, se nchar·t•m as t~sl.:tmpillws inutili1.adas de ac:c,·,rd~t r'•IItt '' di,;posto It•l ad.. :!li n st~us paragl'::vlll>:.;;
::", r],~ lliitJ !>l'l'C!IJ as I'~J-lr•ei:w·; dn impo~to;
•, .. , "'' S<'l't'IIJ 11l.ilizadas t•,l.:lJllpillt:ts j;í. H~J-,·i;J:t,:;
:,-·, d<\ <'IIIJIH';.:•> tio e~l.:unpilli:"l> l'al:;ns;
C", "'' c~HJit;!.:.<ll:<í<~ do ÍllllJII.~i 11.
~ I." :\ J'eY:Jlidar,ão ser: 'i:
11) n"" r·.:vws !los numcros 1", ~" e :::• dez vezes o \·a~ol'
ela r-;laJJipi!IJ:t q11c faU.ar para COH1plcl.ar o imposto e da estampilha IJ!l A.~tam[Jillias que não forem Icgalmcnle inuLill;mcia";
IJ l no.3 rasos dos nu meros .J.•, fi" c G• vinte vozes o
,-alor tola! <lo imposto.
·
§ ?." A rnalidar:fio não isrnla n infractor da~ mnlta<~
fiq·aes, Jlf'Jtl rlns jJPnas r·.rínJinur•c; ('Jll rtnu t.onhn inennido ..

Art. 31 . S•~J ão punidos com a mn!la de 200$· a 500$, ria.
prinll'ira yrz. r• 1111 1hbro na rPincidcncia:
1", n;; cnmml'rcinnlrs qnr ~" r·f'eus:-trl'm a aprrsenfar os
Jivrns rlo ;q1w trata o art. 2··í ao exame dos agentos fi~caes
do l'nli.~!IJtJn ou de quaesrpwr ontros fnnccionarios dcsigna(los
pl'!fJ I'IH•fp da rnpnl'Lil;ão fiscal comJwlcnf.c;
'!".. o rn!llllli'J'!'innlr quP não li\·Pr l'~~r,; li\TOR rlr•Yid:l!nrnlr aui.IJenl.icadq,", 0:.1 quG os escript.nrar com c-rn,~nrla;o, rai'luras
111r Jlr,,.,.,-írs. eom nvirlcnte intuil o (I c fraude;
:r'. o,; nff'itiars do pl'ntns!o IJUt· inft•in.!::ÍI'Cill o di~pnslo no
nrl .. .:?H;
:ti'!·~.

·Í".

IIS f'OiiJIJJÍSS:lJ'ÍfJ;:

,".!:_~ l~ ·:~:.

f' ('IJJI~Í~Il:lfa!'ÍfJS l]l!n

Íllfi'ÍllgÍ!'I'/11 ll'l

;\1'1. :r:. JJH'•H·r·r•f·fi,, na mlllfa tl,, !íi)O~ a :.:norJ;::fliiO:
1", o Yf'!Hlndnr· qnr (lf'ixar dr) PmiltiT' a. J':wlura n di!plif':il a li• ' ' ea~o:' r•n1 rr11e ~un I nt·uadas "bi'Ít: a I "I' ias I",,. ,, ·I,, J'P-
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gtllalllenLo (;u•fs. ·1", 4.", 18, pamgmpho unico, 20, 21, paragrupho unico. 2~. e 2:3);
2", o eomprador que deixar de rievolvcr a duplicata de~
yidamenLc ass1gnada, salvo o disposto nos arts. 7• c iO;
3•, o comprador quo se conluiar .· com o vendedor para
di<e:pcnsar ou fazer dcsapparccer a duplicata;
ft•, o vendedor o o comprador que commettercm as fr!lU•
des previstas nos ns. 4", 5• e 6• do art. 30;
:1", o vendedor qne deixar tle protestar a duplicata nos.
l'aso,; do ar(. U. IPifm a.
Arl. a::. J<;stas multas serão impostas pelos chefes das
lCparf,içÕCS fisc.ncs cornpef.enf.cs, mediante US denuncias de
que trata o art. 2!1, on em virtude de auto layrado pelos fiscaes do imposto dt~ consumo, por empregado de Fazenda ou
JlOT' qualquer onf.ro fnnecionario publico, cabendo-lhes, bem
(.nmo ao clmttmL·imJ Lc, a metade das que forem cffectivamenlr; arrecadadas.
l'aragraplJo unieo. As <.!enuncias e os autos ele infraccão
sPrão prnePs~ados de aeeürdo com o -disposto no § 5• do. artigo (iH do deerel.o n. 1!t. :13\t, de 1 de setembro de 1920, mar('andu-se ao r uni I"a\·Pnf.or o prazo de :m dias para provat• ou
allcgar o que fõr a bem <.lo sem; direitos, podendo o mesmo
Jlrazo ser proi'o.~ado af.t\ liHtis einro dia.s, mediante pedido.
dcvidarncn te jus ti fieado.
CAPITULO XIt

nns

HECURSOS

:·\ri.. :H. Das deeisõe~ contrarias ás partes, qualquer quê
a ÍTll!HlJ'I ane i a da ullllf a 'lU rcvaliclaçüo, enbe recurso
.volunlario:
§ 1." Para o Jninislro da l<'azonda:
o) das decisões da Jlecellcdoria do Districto Federal c
das PsLarões de arreeadnção federaes no Estado do Rio de
Janeiro;
.
b) das. decisões proferidas em segunda instancia pelo~
Jelcgados f1scacs.
§ 2." Para as delegarias fiscaes '- das decisões proferidas pP!us rrrarl ii_:Ges arrecadadoras dos respectivos Esta.
lins.
§ 3." O recurso voluntario será interposto dentro do pra7.o dr~ :w dia~. cniJindo da dafa da intimação do despacho morl~anh• r_IPpo;;ilo J)l'J'vio tla~ (l!l[lll!ias devidas, ou prcstar;1io dtJ ·
ft anr.a Hlrmra.
~ I." :'-'i, dt•ll(I'O dn Pl':IZO legal, não r.Jr ,pelo inLerrssado
npr·n;-;rmf.ada ]Jdi1:iio rle rr?eurso, mandará n chefe da repar1if';lo l;n r ar f ""111" rir• JH'I'PllliWão, que ficar(l annexo ao proc~·~so, para todos o R dfcif.os.
;\ 1'1.. ;!:-;. na~ rle1·isi"l,..s faYorayeis ás partes !la verá re~~·.ia

CIIt'~")

c:r:-o[{icio:
1." Para a~ dnlf'g:wias fiscacs - das docis(lrs dos ohcJrc: das l'l'parf.it;iif'S liiTeenrJadoras uns respectivos Estndos.:
~ ~: Para o miuiflf.ro da Fazenda:
tl) das dceisües da I\ccehedoria do Districto I"cdora1,
~

~\CTOS
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J\Tesn de ncmlas tle 1\Jacahé c Cullcdol'Ías du E;;Ludo do !tio de

.: nnciro;
b) das decisões 1las delegacias fiscaes,
quando neste
M!ntido refot'marcm decisões de I • mslancia üU assim as proferirem em t• inslancia.
§ 3." O rcrur,;o e.x-o({iciu scr<i inlerposto 110 proprio aclo
de ser lavrada a llcci<:flu.

C..\I'JTULU \IH

;\11. :11>.

incidm11 nas dl:::pt>Si~t)<_·s dc~:Lc rc;,;ulali!Ctiln:
do elccll'ieiiladc. gaz, agua, us11 de esl''tlo~. ldt~plwne c lele:;raplto, aintla que cUccluaclo por Clllpt'en' Qllf! f enham eouccssão vara La c·: scryir,:o~, considerados {]o
111 ilid;Jtle publiua;
li) as vcw!as de prududos da indusl ria ar.;ricola nu r!XLrau'1

~·1 i~a.

o

~'Jt<l

l'lll'IH.:eiitH~nfo

hrtlL'fit;iadn'

"ll

niln. l'l'l't·t~lu:tdas )J!'Io Jll'tldLwfnr. •fltal-

CJIILT que ~;t•ja a fór1na jurídica da )Jessna !leste;
1:.: as JratJSUet;iíPS Plil.l'l~ t!lllll l':t~a l'OIIJIIICl'Cial •''ll ittdu::-

f! ial e

~uas

filiaes

~~

vice-versa;

passagem ou J!I'HÇ:lcl em vap!ltT; "li e'IJJJ ·
r<lltlii::Js de transpcrte c despachos allamlcgarios;
e) as Lransacções bancarias;
fl os fornecimentos de alimcntac:fto ou hospcdat:l "'·• nof<
l'c>ilcgíos, hospilae.~ ou c3LabclccimcJJlus de a:ssisLcrwia e cdn!/) as vcnJas de

r.arão:

· q) o~ serviços de artistas. eorrclorcf', leiloeiro:-, agente~
d(• Ttcgocius e despachantes alfandcgarios;
h) os scrvicos de medi c os, c i rurgiõcs, dentistas, adv11::;ad" '· ~1>1 .i e i LadorPs. tmg'~" ltrdnF. agri ll!l'n;.:nre:'. l'Lt~.
i) os vendedores a domicilio dt! horl.alir;as, lrguu1es, ee-

rcae~·, fl'uctas .11 fruc!os, pão, leite, ovos, aves, peixe, earvão,
de., rJUe não forem e:;tabclecidos com casa à c negociO de
r ;u~s gcncros;
.i) as cmprczas rlc armazcns gcraes, emquanto IunrcinJt;m~nt como sim:ples depositarias de mercadorias;
/c) as opcracõcs a termo, as quacs continuartlo stJ.ieil.a:;
ao imposto a que se refere o dccrcln n. H. 737, 1.le 2:J do
lllarco de 1921;
l) as contas tle fornecimenlos ou vcmlas fcit<Js ao nov·rno, fJtHHHlo nfío forem IJagas á ví:;! a.

CAPITULO XIV

·.\d. :n, ~ão iseulus do itllpusfn dn sello :1dhesivo:
a) os emlo:;co~, r:omplelof:
ou ('til branco, JançaL!n:'l ""
dtiplieala, ante~ do vencimento;
b) os recilJos do pagamento por ennla ou pQr ~':1ldn, pa;;' :11lns na duplintta, j(t deYidamcntp cslnmpilhalia.
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Art. 38. Em nenhum caso será restituído o imposto soas vend~s mercantis.
Art. 39. As custas dos officiaes do protesto não poderão
exceder de 10$000.
Art. r.o. A cartmra respectiva do Banco do Brasil fica
autorizada a receber as duplicatas, devidamente assignadas,
pnra o effcilo de rCLIE>sconto ou recaucão, nas mesmas condi~~ÕL'S ostnt.uit:1s para as letras de cambio.
Art. 'd. Para o cffeito do disposto no art. 15,. as ompreza'l de transporte fornecerão aos embarcadores ou despa~~h:lniPs, scJJtpro (]1F'. Illcs fôr ''olicitada, mais uma via do cohn~

nlier: i1nettf.o dn cmhaT'(JUc.
Art. '!'~. Serão observadas como deste regulalnento, no
qur~ I h e fo1·cm app!icavcis, as disposicões da lei n. 2. OH, de
31 r! o dczem!Ji'O de 1908.
Art. i:i. O presente rE>gu!amento entrará em vigor n()
dia 1 de julhí, vindouro.
Art.. H. llcYogam-se as disposic;óes em contrario.
Hi0 de Jancirl', :r2 llc
Vida!.,

m~1io

de 1!.l23 .. -

R., A. Sampaio

4RO
Modelo N. l

(Art. 1' do Regnl:uncnto)
(Duplicata para pagamento feito de uma só vez)

Duplicata

N ............ .

Wo de Janeir·), ..... de .............. de 102 .. .
l!s Jllmos. Srs. Marti n:>, !~os as ,<;- Comp., c·;talJd ccidds
á rua da Matriz n. 30, na cidade de I!;Jpcmiri!ll, nu
Estado do Espirit(J Santo

Devem

a Pereira Fcrna11dcs

~x Coillp., e~labclccidos

;i ma O. Ma-

noel n. 74, no

Rio de Janeiro

llllfHJrlancia de sua compra de mercadorias,
conforme nossa factnra desta data, n ..... ,
registrada no Copiador 11 •••• , a fls ..... Dois contos tresentos e vinte mil réis.....

2:320$000

f~cconhecemos a exacticlão desta duplicata, na fmportancia total de Dois contos trcscntos c vinte mil réis,

que pagaremos aos Srs. Pereira fcrnandes &. Comp.,
ou á sua ordem, na praça do Rio de Janeiro, no dia ...•

de ............. \ .. de Hl2 ... .

----llapcn1irim,

1(1/!!23

Mar! in~;,
25000

I (7 /~!;~:;

lf7W2CJ
Rosas
2$()()()

l~

Cu111p.

2;ooo

---'------ ---·--·-
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Modelo n. 2
(Art. 4" do regulamento)

(Duplicata para pagamento com deducçll.o de credito antecipado)
Duplicata

N ........... .

Hi0 de J<wciro, .... de .......... de 192 .. .

Os lllmos. Srs. Fonseca Lima & Comp., estabelecidos á
ma Senador Alcncllr 11. 25, na cidade de Fortaleza, no
Estado do Ceará
Devem
A Paiva Rodrigues & Comp., estabelecidos á rua Urun . 13, no

~~uC~yana

Rio de Janeiro
lmportancia de sua compra de mercadorias,
conforme nossa factura desta data, n .... ,
registrada no Copiador n ...... , a fls ..•. Trcs contos de réis......................

3:000$000

lmportancia de sc11 credito em nosso poder,
conforme sua ordem.....................

1:700$000

Liquido devedor............................

1:300$000

--

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

Reconl:ccemos a exactidão desta duplicata, cuja im·
portancia liquida de Um conto e tresentos mil réis pagaremos aos Srs. Paiva Rodrigues & Comp., ou á sua ordem,
na praça do Rio de janeiro, no dia ...................... .
rortaleza,

Loi~-

1/i/923

1/7/923

1/7/923

fonseca

Lima

& Comp.

2$080

2$000

2$000

·----.-----•Jc 1923 -

Vol. Il

31

482
Modelo n. 3
(Art.

1~1 do

regulamento)

(Duplic3.ta para pagamento feito em prestações)

N •..••••

Duplicata
!~i"

Lk J1ndro, ..... dL' ............. d·~ I'J:! .. .

Os Illlllus. Srs. Manoel i\zn·c-ln {·é C•Jtllfl., L·:;[, ..
bclcciúos ;i rua Frei :\\ig;,cfhln n. :a, ~<a 'i•l:.lc: d•.:
N<1tal, no

I lt'l'l'lll

11. Domingos Fcrreir:1 & Cnmp.. eslabclccitlos <i nta
Marechal Floriano n. 50, 1w
Hio de janeiro
------------------~--

Importancia da sua compra de mercadorias, conforme nossa factura desta data, n .... ,
registrada no Copiador n ..•...•. , a fls ..... .
- Um conto e quinhentos mil réis ....
o •• o •

•

•

l: :íOO:\OOU

Reconhecemos a cxactidão desta duplicata, na illlportancia total de Um conto c quinhentos mil réis, que pagaremos aos Srs. Domingos Ferreira & Comp., ou á sua
ordem,

111

praça do Rio de Janeiro, pela fúrma ~~cguinte:

Em 15 de agosto de 1923 ....•
Em 15 de setembro de 1923 ..
Em 15 de ü'ltubro de 1()23.

o ••

Natal,

500$000

500$000
500$000

1/7 /92:l

1/7 j'J2:1

1/7/923

Mano€!

ll.zevedo

& Comp.

2$000

I $000

1$000

MOOELO N. 4
(Art. 24, § 1" do regul'\mCRto)

(Capa do livro)

REOISTI\0 DAS CONTAI ASBIONADAS

DA FffiMA
COUTO NEVES & COMP.

J.IVJiiJ N.

1

1923

1{10 DE JANEIRO

~·{odeio

n. 1

~

(Art. 24, § 1o, do regulamento)
(Rubrica do chefe da
repartição fiscal)

(Folha do livro)
Factura originaria

aCl

...o

...o

Valor

't:l

Da expedição

Da emissão

<1.1

z
--

Data do protesto

'd

<1.1

o...

:..;

~

Data

't:l

E

Duplicata

<!)

't:l

o....

Data da
assignatura

CJ

E

::l

-z

'

Officio do protesto

Observações

~.
cn
1:1

Por
Por
falta de
falta de
assignatura devolução
I
I

o

g
~

.

H

>4

t'f

1

3-6-1923 7-G-1923 3:250$000

2

4-6- • 10-5-

. 2:720$000

I
2

-

3

7-6-

14-6- • 4:530$000

3

-

.

-

I

15-7-1923 Primeiro officio

-

25-7-1923

I

!

I

f

l

!

'

lI

I

I

i

-

-

-

22-G-1923

Segundo offlcio

I'
I

I

Q

~

~

MODELO N. 5

(Art. 21, § 2'' do regulamento)
(Capa do livro)

PJ!:QIBTRO DAS VENDAS A VIS'l'A PABA PAGAMENTO
IMPOSTO SOBRE VENDAI MEBàANTIB

DA FIRMA
FREITAS, SOARES & COMP.

LIVRO N. 1
1923

RIO DB JANBIRO

DO

(Rubrica do chefe da re·
partição fiS<:al )

REOISTRO DAS VENO.!,S. À VISTA

Data
Dia

I

I~

Anno

Julho

.. I

3
4
5
6
7

. I
>

~

,.

.
~

•

I

,.

:Jo

.)

0

•

'').

.

0

0

o

o

t

o

o

o

O

O

o

o

O

o

O

o

O

o

o

O

O

o

o o O

t

I

I

I

o O O o I

f

I

I

I

I

I

t

I

O

t

O

O

I

I

O

O I

»

I

I

I

I

I

o I

t

O O I

I

I

I

t

o O o I

I

O t

t

o o o o o O o o •

"t

O

o o o

O

f

o o o

O

o

O

o

O

I

ft

tO

o

O

o o o •t

O

I

O

O

I

O

O

O

O

).

O

0

O

O

o

0

O

O

O

0

O

O

0

0

o

O

o

O

O

0

0

I

0

O

O

•
I

»

•

})

I

0

I

O

0

O

1

o

o

o O f

O

O

I

O

O

O

0

O

O

o

O

o

o

o

o

o

0

0

O

O

o

o

o

o o o o O O o O o O o O O O O

o

06

00

t

I

o o o

•

o o

t

t

O o I

o

O

O

O

O

O'

o o''

o

0

O

o

0

:

0

O

t

O

t

f

o

0

O

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

0

•

o o

•

O

O

O

O':

O

I

O

lO

000

0

O

00

0

0

0

0

000

O

o

o

o

O

o

O

O

O

O

O

O

O

O

o

o

o

O

O

O

o

o

o

0

O

0

0

O

0

O

O

I

. •••••..••••.•..•....••••..•.....•..•......•...... I

.

»

..

,.

::;
-!

::>

'fJ

~

3:200$000
4;000$000

g

4: 600$(:)00
3:900$000

"l

2:800.SOOO
6: 000$00()
50; 606$000

~~
.-1
"1

:-;.

-l

:i

Rio de Janeiro,

'
•

0

»

I
1

»
»

:>

lI
161

;!)

3:500~

;>

I

11

2:000$000

Vendas realizadas hoje ••...........•...............................
Idem idem idem ................................................. .
Idem Idem idem ................................................. .

•

I

15

1923

•

>

.
l
..'
!3
141 .
I1
12

lmportancias

Mez

.. I

I
2

.....

;s
..... ,

I

15/7/923

15/7/923

15/7/923

Freitas,

Soares

& Comp .

20$000

3$000

$500

Vendas realizadas ltoje ...........•..............................•..
Idem idem idem .•••••••••.....•••••••..............................
ETC.

1 Imposto a pagar
;
Rs. 25$500

i
7:000$000
3:000$000
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A:nprova o novo 1·egulamento piA a fiscalização c cob1·ança do
imposto de ronsum.o gobre ·as joia.s e qtutesqw!l' outras
oln·as de rwrítlt'S 1! oiJject.o.~ de adorno
O Presidente da Hcpuulica dos Estados Unidos do Brasil,
rJs;ITJ:ln da aulot'i7:11;iío eontida nn art.. 25 d!l. lPi n ..\.<i~5, de
:11 fi,• •IPzemloro dl' 1\1:.'2, ~~ no 1 •so da faculdadP qun llw ó conJcrirla pelo arl. ·18, n. I, da Constituição da Republica, resolvi~ approvar o novo regulamento para a fiscalização e coln·an(:a do imposto de consumo sobre as joias c quaesqucr outra~ obras rir• ourives e objcdos de adorno, que a este acompanha c vac nssignndo pelo Ministro de Estado dos Negocio;;
d:r Faz!•nda.
Ri~ de .Taneiro, 22 rle maio r! R 1!l23, 10:!" 1la Tndl'pcnden,·ia ,. :!5" d:1 !1r•rm!Jli!'n.
AKPHURJ DA .S!LV.\ BEI\NAHDFS.

li. A ., SmwtH!io l' ídt~l.

Regulamento para a fiscalização e cobrança do imposto
de consumo sobre joias e quaesquer outras obras de
ourives e objectos de adorno, a que se refere o decreto
n. 16.042, desta data
CAPITULO I
nA INr.IDENCIA DO IMPOSTO

Art. f o. O imposto de ,consumo, de que tratam os act.igos ·1°, n. 31, e 25 da lei n. 4.625, de 31 de dez'lmbro de 1922,
inride sobre as jo'i:ls r) quaesqnrr :outras ()]was dr mH·ivPs e
nhjedos de adorne, a saber:
I - Joias e quo,esquer obl'as de ourives - de ouro,
platina, prata, mndrcperola, marfim e tartaruga, com ou sem
pPt·nlas ou pedras preciosas ou finas, taes como:
a) alliança!'l, annris, dedne!l, braceletes, pulseiras, com ou
sem rrlogiu, colla·r·P~, pend,•nlif's, cordões r mrdalbas. amu!dns, Cl'l!ZCS !' figas, barrettrs, hroches, alfinelrs 1ln JWilo, alJinr.•.te!'l, pegadores P passadores de gTavata, bolões de punho e
dr~ ramisa, brinco::; e m·golas para orelhas, fliadcmas, pentes I}
il'aH•ss'l'> í) qnaesqucl' onlr·of! adereços dn rabPça, rholelaine.ç,
t·inf.o~. bolsns df\ mãn. rologios, carteiras, cigarreiras. charuteiras, phosphorciras, ponteiras, caixas para rapé, para p6 do
a rToz, par· a thrr·mnmPit'O!'; e sPmelhanlcs, caslõcs para bemgalas n gual'rlas-c•lmYa, p::u·a chicotes e rebrmques, lapisDiras,
agulheiros, corrf1utes para relogio, cordões ou trancelins para
lr•qnc~. para. 1Ji11!'e-lu·: t' ll'lOS semelhantes, fivellas para cintos,

j\ara chmpléos, calçll!dos e semelhantes, :oculds e 1Jince-nez e as

1espectivas armações, monoculos. binoculos, lol'gnons, etc.
b) baixellaf', salvas, bandeijas, fruteiras, jardmeiras, bacia~. jarros e mais pertences de toilette, .galheteiros, licoreiros, paliteiros, escrivaninha!!, tinteiros, cinzeiros, pesos para
papel, argola'l para guardanapos, descanços para talhereA, cesf.:"l~ para p?ío, biSrOlJIC]ras, cofres para .idia:;, TJOrta-alliança·S,
alfincf eiras, pori.R-cscovas, porta-eartões. porta-copos, pol'!ar-elo e c;emr~lhnntcs, tnças cotnmtlns e para snort, r.o! 11Jrl.1 pnra
n•1ha~. para rc•stnr:Js, para barba e semelhantes.
H - Obi·~cto~ de adnrno - t::ws como: monumentos. lal•idc•-;, r.o]nnnwO<. estahms,

' bibr>lots,
l:ullp[!rlnrios,
r.,~.

bronzeo;~,

est:Jtur:fa~;, imagens, lm'lt.os, fit!upintura~ a o!co e nquat'ella,

quadrds c

abat-jours, medalhõe3 e pi·atos r~ra parede~.
de phr:ntasia, vasos, ,jarro.~. rar.hc-pot.~. lni;IJ'P~. ranrHntoJ'os. serrwnl.i·~as, easliçaes. eo:pr.lhop, de phanfasia. E:-tes
,J,.ipr·los po,f.i]r) sn.i~'itns ao impw.fn, nunlquer q11r1 sc.ia ~ mall•ri:t qne nR cnn>:l itnir - onrn, piai ina. prata c 1Jll:ll1fuur outro mrt:ll, m::flcin, alr~bar;fro, Jrrrrmoro>,
porphyro. jn·;pe.
l'\'!'llifn. rwssn. lr'rra-cofl.a. louça, virlrn. n·~rfirn. lfl"""'"'••j'l'i]''·
1 ·•rolarn~:>. v:11nlith " srmclh:mtr·:~.
Ar!. 2". Trw:dl'm lamhcm no imposln:
l". os artcf~rt.nQ da letra b rln 11. 1 do art. 1", que fm·em
fnhrir·:vins n[) qu:>lquer ont.ro mrf;)J, ,:einm ~.imple~ on mi::;-tos,
11irl:rJ~rlM,
rlnnr:Jdos, prnf.endos. pinlnd~~~. hromr•nrlrJ·', es-.
•rt1ltadns.
2•, as pernln~. :-t'! prrtras prl'rlnsn~ e 3'5 Tlf'drn~ finag,
rr• 1 "·~ios

·.-r••Hlirlas

avu!s~s.

CAPITULO H

Art.. 3". O rommrrciantc Y<ll'c~i~fr. fixo ou amlmlnn!r,
rlo" r·h.irc.fos rrfrridos no nrt. 1·•, I" ohri~r~do a fr1· mn liu·o
""fH'r·inl, r•.onfC!rmc n morlcln annrxo. q11n nnrcscntará fÍ !.,,_
pnl'!.lr,:ío fisenl rorrqwfenfc para !'Pr nuf.henfieado com a rnlrrir·n.

Pm

rar1a nma rlr stws fo'lh::~". r!o ehrf" rln rep:>r! ir,'~'l. 1111
elle designarlo. c eom os resprc! Í'.·os !.ror-·

do fmll'cinnaJ·io p11r

dr aberturn e de encerratnm1fo.

mrr~;

l'ara.:rr·Hpl•o unico. Neé'le liv;-o ~,erf1 lnnçad:t fli;>!·i:•mnHr>
a somma Jo!:JI rb Yrnrla rr:~lisnda r· n impnrf~nein dn !:,,-:, dr•' ilh.

ng-rntes fi~wnes rlM imr'losfú~ rlf' C'llldit·rrtn rlrRff'. rwlos nwins no snn nlrnnrt',
Jlllrf,.nrfn prnrN1rr aos exames qun enf Pnrlr>rrm nn rscripl ;>. •';>1~~~·r.i:d rlo imrnsf.o, iPvanrlo ao eonlwrimo>•Jto rln rhefo dn rnrn.rfiriío nnar"mlP·~ Yirio<; 011 nmi~·Ri'ír~ qtw llw·: pm'Pr;~"n prr'.il1Ar·f.. ft•.

Cahf~ ao~

''11llrl :1 fisrn!iz'\r:Ín

'1iPi:-tP~

::tn fi~f?()~

·\rt. ;.o. SPrr'rrr. 'lllC o rhPfe da rPnnrfir.ão

fi~rnl

cnlr.nr!er

1'1111' f'l1Íf~llf •>; f:ll':t fll! lllflJJdHT'~. f;-tZBl' I) ('fl!lfl'OilfrJ rir) lÍ\TII !'~llf'
f'ial
n e~rripta eommerr:inl elo e9hhr!r::•i,rr~nt.). 1'1!"1 Pptl-

rmn

. :>1· a c·:actirHío cln p1gamento do imposto.

CAPITULO

m

DO PAOAl\fEJ.\'1'0 DO ll4POI't'o

.Art. ~o. A taxa do impo•to tS fiXId& en1 2% sobre os
precas da venda o o seu pagamento ter& logar no ultimo dit
util de cada mez, por meio de estatnpilha& especlaes, appostas
110 livro de que trata o art. 3°, em s&!1,tidn á ~omrrto. dos lançamentos diar1os, e inutilizada.s oom a dAta e asstgnatura.
do ccmmerciante ou do seu representante leg!ll, !!'Indo tt dn.ta
rrpetida em algarismos sobre cada el!tampilha.
Paragrapho unico. Os varegl!!tM, devidamente registrados, poderão comtJrat· na reparti(;ât:i fiScal competente, por
meio de guia, antocipadamente, ~m cada met, M estatn'lmhu
que julgarem ;nf'l'essnrlas ao pagamento da imposto no mo1:
:-uhsrquente.
Art. 7". Os particulnres que importarew do estran,oirr> os artigos· ele que trata este regulnrnento pa~arãõ o imposto, por v-:rba, Jll~ proprío despacho dé importa~ilo, tomanr!o-::lP- por ba3r, o valor off!cial, quando a mercadoria estiver
1:.~rifada, e, no e::tso contrario, o valor da factura consulnr e.
11:t fnlta desta, o que fôr arbitrado pelo oonferênte do deRpa·
l'ho, ou pela r~omrniss!ío de tarifa, sem ~rejuito dos recureo11
hc::ae~.

Art. g•. N:ts vendas que se efrectuai·em etn hasta publica ·nas Alfanderra!'l e Mesas de Rendas, o impMto gerl pago
pelo arrematanlr, par 1·erba, nú proprio dê!>pacho ou nota de
nrrcmatac1lo.
·
CAPITULO IV
DAS MULTAS

.i\ rt. 9•. Incorrem mt multa de i 00$ a 1 :Oú0$000:
a) o varegista. que não apresf'ntar o livro de que trata o
nl'f. 2•, para ser devidamente authenticado ou o escripturar,
~Nn

essa formalidade.

IJ) o varegista que, possuindo o livr0 anthenticario, o As-

cripturar com emendas, rasuras ou borrões, com evidente in'" i lo de fraude;
c) os que deixarem de solicitar a patente de registro.
Art. ·JO. Incorrem na mul!a de f :000$ a 5:000$000:
a) os que sonegarem o pagamento do imposto;
h) os que em:po~e!!arem f'Jtampilhas falsas o'U já servidas,
(;T! (]lle n!io sejam ag especiaes do imposto;
c) os que não possuírem o livro especial do impo!to;
d) os que difficulfarrm a fi!"calizac!l.o;
c) o leiloeiro que infring-ir o disposto no art. 11.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. i 1. Os leiloclros que effectuarem a venda em lellão
rlr: objecto~ sujeitos a este iropostQ e que aind(l. o não tenham
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J1ll!!O, como vs ·que pcrtencrorarn a cslabclccimentm~ commerriaes e a m'J.Ssa,.; fallida:s, nfio fa;rão a Pntrega da mercadoria
~em

prévia quil.ação do imposto pelo arrematante, expedindo .
C!-;SC fim a competf'nfc guia, f]c modo que o -imposto Reja
neoJIJido á, rrparti~ão fisr.al .competente, dentro das Primeiras :16 hnr:u; !lccorrirlas da venda Pm hasta puhliea, ,;nll
Jlenn d(' ficat· I'••spousa\l'l Jwlo irnpoo;;to, al•.,m da mnll.a 1!1~ q1t1'
f r·af.a. a lettra "' do art. 10.
Ali.. f~. E~trro sujeito.~ ás •lisposicõc:; ueslr 1'1\gu!amrnt,,
n.~ clnhs de Hwreadoriaq omlt1 sn lizt'rcm Borl•'ill." dl' joia·; 1•
mais otJjcctn<; obrigaflos a cslr\ im[lO!;to. dr'VI'tHlo n JHrl!:t:tt~>n!"
lr•r Iog-a!' de :u~eôr·do eom o '":talwlr\eidtt 1111 arl. (i" .
.-\1'1. 1:1. Fir:lllt oltrigado;; :í. pa!.nnff' d1' r••gisl"ro. no~
ll'l'ffi!IS rio d!'ri'Cfo 11. :f1.ôft8, flp :J.H flp ,i:Ulf'ÍI'O dP l!l:!.J, OS

p:u·a

r-lu h~ dP ffil'readorias a qnc ~c refere o ai'[. ·I:~ P os var''-:~i~!n>. rixos ou ambulanf.es, q1w YPmlercm on 1'.\fliii.I'J'I'''' ;:

'l'llda 11.~ n!Jj1"1'fns dt~ qtu• trata n~lr~ l'el-\l!lamentü.
Ad. f. í. Nos easos nnlis;.;os srTfín appl ir•ada.-< as di ~pn ..
"i1:ii,~s d11 rifado rlrwrefn n. 1 \.li IN, :111 •fi I:ti SP illi~lll iJIIJ';u·iin
:''' des[.,, rc'"nlamenlo.
. \t{. i!> . .Fica ma]'(mrlr o vrazo de ~lO !lias, a ~~onf:11· da
pul!li1·:H:fío rksfc deel'Pto, para o Jll'PJlUI'O do livro •dl\ qrw lrnla
" :rl'!. !!" (' iait·io da fi~r\ali?.açfío P l'ohr:lllça do impo~lo, PS1:mdo tamhPm sujPitos a rllt• todos o•; o!Jjeeto,; e:{lsf.I'Tlfl'o~
Hesta data, no,; estabelecimento~ \':ll'Of\'i~t.as I' r11.w ainda ni'ín ''
I rmham sal isfcif o pP'I" rrg-imf'n rla !Pi n. \. 'Í'Í~l•, drJ :11 rlf' tln ..
'lt'mhro df:l Hl2L
:\1-t. Hi. lleYO!!'llDHoc PS •lispo;;içÕ(\~ rm eontral'in.
Rio de Janeiro, :'2 de m:1io rk H'l::'.:L -- R. A. SomJWio

l' idul,

,\10DELO DO LIVIW A QUE SE REFERE O ART.

Dia

Mez

3°
Taxa de 2%

Som ma

Anno

·-·

1

2
3
4
6
lO

Junho

•
•
•
~

•

1923
~

))
~

,

,.

Importancia das vendas realizadas hoje ...........
Idem idem idem •.••••..•.............•..........
Idem idem idem •..........•....•...•....••......
Idem idem idem ....•........•.•........•..••....
Idem idem idem •............•••......•....•••.••
Idem idem idem •...........•...........•..•.....
(E assim por deante, até ao ultimo dia do mez,
quando terá logar a somma dos lançamentos).

5:000$000

20:000$000
10:000$000
7:000$000
3:000$000

15:000$000

200SOOO

1401(100
60$000

300$000

-

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

,-."..,

;

1:200$000
·~

Rio,

301 de junbo
1'

30/6/923

;...

n

3

:/J

:;,

o

"o
:;,

60:000$000

Taxa a pagar ......•••••................ ·

100$000

400$000

!:!

a

§
~

de 1923

lano de tal ·

30/6/923

30/6]923

e"':"-'
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DECRETO N. f6. 043 -

DE 22 DE :MAIO DE

f 923

i\pprova projecto~ e respectivos orçamentos, na import'lncia total de f 06:8411$827 (cento e !eis contos oitocentos e
quarenta e cinco mil oitocentos e vinte e sete réis), para
eonstrucçlio de novos armazens de mercador·ias na.s estar;IJes de S. Leopoldo c .S. Gnbricl. e de des1)ios e embarcadouros pora onimae.~ nas e.~tariíes de Palma c 'l'rlr,'Ua'rirh.?Jm, rra nirle de viar;ão {r!r:-rà do Rio {Jrande rio Su7..
O Prrsidrnfe da Hcpuhlica dos E~ta11o~ Unidos rln Brasil,
:tflr•J1flrmd0 no que i;nlicifou o Estarlo' do llio Gr:mde rio Sul,
arrend;1!arifl d:t r<~ilc rlc viaçãn ft>lT<~a. fc•lernl do Hin Gr?ndc>
dfl S11! I' trnr1o em Yisla ns infll! mpr<Cí;•~ da Tll"ll'\Pir•l'i:~ F"-

•.'•: :·I

d<'~ E~tl'<'.d:!'1,

•rlrcrctn.:

1\rl. unien. Ficam approvactos. de nccót·do co'm ns dornrnl'nfn~ qui'- eom csfc haixam rnh!'i~nr!os JWlo DíredoJ' ner:!l tio I•>qwrlirnf r da ~'errrfarin rli~ fi~sl a tio dns 1"r'é\!l(•.ios •tia
\'i:11:ão e Obras Pllhliens, ns projretns e respeetivo's~ orrament•Js. na importune ia fo!al de 105 :St<í~':-l'!7 (cen!o o seis contos
oitnrrntos r fjmn·enla r r:incn mil nitncenl.os e Yinte e snln
1'·\í:;l, p:1rn en'nc;frur'r:iín, na r•~de dr~ ~·inr:io frnea fnr!u::l 1ln
H in Gr;-tndc do p.qJ, d11s :-:P~nin!r"' lí"'l!t'\t'a•rJCnfns:
a) I!OYO armazem de mercadnrias na. r"d.ar;ão cli3

S. Leopoldo . . . . . . •................

h) novo arm:::zem do mf'I'C~Hlorios n:t f'!l[::>çfl.n d•~

31 :2f.ll$GP.G

E. Gabriel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

r') rlesvlo o embarcarlouro para ::mim~cs na. es-

rf\

tar.fio do Palma . . . . . • ........... .
r emharcr1do'uro para rnim:<!"J na. e<;t :1çi'io de Ta('!uarichym . . . . .......... .

rlr~vio

10:318$4139
7:9SM193

~
des·~os

!." A~ ri"~Jw:~as nnr forrm f'ffcdnadas com a t•x:•eur,ão
mcllloranwnt:Js deverão ser levadas á cr.nta de c11stcin,
lll''' l"I'PWS tb :>.linr;, c do n. II rl:t t•.lnn,qnln JII tio eont.rG~fo
mn Yig-m'. <lcpo'ís de npnmrlns prb fórrnr. e~t.nhclccir.!<t na
l!l:l"'·;nla XIV rln mc:qno rontrncto, q1.;o fo! nntori~ro.•cJn pelo
d!'n·err1 n. t5 . .\.38, de lO de al1ri1 rlc 1!l2'!.
~ 2.° Fica marc:Jdn o prnzo do srifl (6') mezcs p:1t :l en•l·du~ilo dos molho'r::l!ncntos rlc quo II·nttt este derreto.
ruo dr· .Tnncíro, 2:? do maio cr• !~''":1. 10:'" rla IP lr•p:cnrii'JI,
,. i:>. ,. :,15"
drl Hepublicn.
<\nTHl'H 'H SILVA BEHN.\ll'li:'l.·

T<'Nmcisro Sá.
1w ~.''' nF '\L\1<) nr:

1 fl~!:1

l1•.•.-:··o•··1 o.ç Jli'O}r?r.fos c n1·r;mnentns, ?'a impo1'fancia fo 1al dr!
;'~ :2-1:Ifi.'l71! (1•iufc e qu.fl.h'o contos rluz•!JI.(Os e trinta r: t1·es
J,;if ttesr:nto·; r. sclcnla c dou,ç ?'éisl, dos accresr.imns de
nfn·os rle q1u) r:nrP.Cf'! rr. pano t'S.fi,r::7n rh1 R."d?•r:da dt) !r'í·-~' 1 '0 dn
l'oranâ, .~m 11ufMrina.

n PrE'3idcPt•' .l:1 Hcpnhlica rio:: Eo;(:ulu" Tlnir!ns dfl Ur·asil,
·•Ucndr.udo ao que requereu tJ. Compnt'.hin. 1~otrndQ dr Ferro

:AcTOS DO PODER UICUTIVO

Silo Paulo-Rio Grande, arrendataria da Estrada de Ferro do
Paraná, para observancia do disposto na lettra b da. condição
5", da portaria de 21 de janeiro de i921, do Ministerio da
Viacão e Obras ;Publicas, e tendo em vista as informacões
IJrestadas pela Inspectoria Federal dae Estradas, decreta:
Artigo unico. Ficam approvados, de accôrdo oorn 01 dof',umentos que com este baixam, rubricados pelo director ge.ràl de Expediente da Secretaria de E11tado dos Negocios da
Viação e Obras Publica~. os projectos e respectivos orçamentos, na imporlancia total de 24:233$372 (vinte e quatro cotttos
duzentos c trinta P tres mil tresentos e setenta e dous réis),
•los accres;)imos de obras de que carece a nova estacão da Es'rada de Ferro do Paraná, em Antonina, cujos primitivos projoctos foram npprondos pelos decretos ns. 14.834 e 15.131,
do 27 de maio e 23 de novembro de 1921, comprehendendo os
mnncionados aecrrscimos:
prolongamento dP um boeiro capeado de Om,íOxOm,90, na estaca 31 + 10,0 .....•........
b) r.onstrucç.ão de um boeiro capeado no triangulo de reversão,
lado de Antonina ........... .
c; rnodificar;.ão do velho edifício da
estação para adaptai-o a armazem de mercadorias ........••
<'l remocão de terras provenientes
de desmoronamentos occorridos
durante a execução das obras.
4'! ro•bcrt.a da rrprc"a o construcl}§.o
de uma vali ela empedrada ....

11,]

537$748
641$4.06

3:632$031
7:7~5$815

661$139

13:218~139

(1 l.rabalho.~ na parle superior
(I)
h)
i)
j)

do
edifício, destinado á moradia do
agente . . ................•
pavimento da esta cão .••••••••••
installacão de luz ...•.....•.••
installaçã.o san itaria ......... .
enchimento r.om cascalho •.•.•.•

1:695$183
3:697$050
1:646$000
1:542$500
2:484$500 11:015$233

24:233$372
Paragrapho unico. As despezas que, até os maximos dos
nrç.nmrnfos ora approvados, forem apuradas em regular ~a
mada de contas, deverão ser levadas d conta dos reoursos dtiJponivcis das taxas addicionaes arrecadadas na Estrada de
Ferro do Parllná, na conformidade do disposto nas condioll8!1 t•
.., 4", da portaria de 21 do janeiro de 1921, do Ministerio da
Viaçllo e Obras PublicM.
Rio de .Janeiro, 22 de maio d~ 1923, Hl2° da Independencia a 35° d:!l. Republica.
1\R'l'HUI\ DA 3ILVA BERkABDEB.
Francisca Sá.

~9·1

011 JJ ini"~f.m•io da Fiarão ~~ Obl'a.~ Publicas o 1Tedito r.sJWr:ial tiG IHJ :00(}$, w1rn I'Onc/.u.são do t•dific.io dr~.~tiuwln
ris 1'C1>artir~''"s d·· ('ol'l'r'ins r Telearo.phos, na cidodt~ dr:

.\ltt•!

J'P.tropo11:g

o l'residtJtÜ" •la Jlppubli:m doe; 10:lstat:.lo::; (Jnid"·" do Hrasil.
':tr11lo da anfc•riz;u;ão t\Ol!tida 110 11. XXXIV do ar L 97 da IPi
11. ·í. G32. d~ li dP .imndro du eor1·•·n1.e annn. c. I•~IHin nnvitln
" Trilnwal •ll' CIJilf.a,. rn~HIIYt' abrir, pelo ·:\HnistPrin d:~ \'ia~:ãn
r· Obras l'nblicas. 11 cret:.lito r.•special dt• 140 :000*. parn a lóOU11

,.,"~ií"

diJ l'difiein dr•sLinado ás repartições de Correi"s ,. Te-

l··:,r·:qdu•". ua cidarln d" Pf'tropnll•'. E~tadn dn Rin de .13n!'ir".
llio dP .Janeiro, 2.2 de 111aiu d•· 1~1~·:;, lO:!" da fnrkpt·no!Pll,·i:·• " :!í" d:t Ht'Jmhliea.
,\JITJWr:

ru 811..\.\ Utm:-i.\11111:,.;.

Vra11cisco.. Sâ.

/',·urouu. por dois (.2; tiiiHU~, a contai' de 18 tlc aqoslu de /!J2z.
o prazo fi;rado nu corlt. ocfo celebrado com João Forzeo.

nos termos do decrda n. 1.'1.!;67, de 26 de abf'il de I!J/!1,
]JC!rn

a l.igaçãu das ca.pito"s

lfll'io

df' 07J]Jm•r•lhos

f

I l'rl·:--i•IPillP dn

,f,,s

r;;storlos tlu ['ni,lu 1'"1'

01'/'f'OS

Ht''l'lll~li•:a

d""

J·:~lad11s l.uido~

d11

HrH~il.

:fl.l.<•f)(kllflrt :111 l[lW l'l'l!lli.'I'PII Joã11 \':li'ZI'a, t'IJIH'PSI':illllai'Ío. Sl'lll
p1·ivilegin n11 lliiJilopolio d<~ espr:eit• algrnwr.. dn sen·i1:11 "'' na' l'g:H;~o tH'l'I':J. lltiS lt.'I'IliO,: 1ft1 l'OJJII"al'fl) Cl'l<'OI'adu do• ;l('f'.')J'do
1'11]1111 dl'el'C'ill 11. t:l.~O;,
:.'ü Lln aflril ,,,. l!ll'!l. (' I'('gislr:•do,
.~1.•h J•r"t.Psto. fJl'lu Trihuwrl de· Curda"-'. ~'rtr IK d1• ug'"''' diJ
liJt'SlliO armo. "'"' !ror· sidn mandado I'XI'l:lllar po1· al'l" "'' ·!::
d(' jnll10 anll'l'ior. " qrwl foi :rppl·nvado p••lo ;ll'rr·•·l" '''"isl:tlil·o lõ. í:.OHI. d1• :'!I tlt' jnlho d•• 1\1'!0, dPCI'I'l:t:

ur

:\rl.ign mril'O. Fica prorogado por doi" (:!
aiiiiiiS.
a
1:1111lar r)!~ IH 1h: agosto r!P 1!1:'2. " IWam fixar!" 11<1 t'laus1rln 11,
do c·nnfr·aclo llr 2:? rl•• nraio rll' lfll!1. Cf'li'brado cnrn .J,.;Io
\·:n·zea. Plll ,·irlqrJe do decreto n. J:1.:>!i-l. rir :?.(i de abril •In
"'"smo anno. ,. j:í. prm·ogado IJIOI' 11111 ( ,., a11no pelo iii'L'I'E'I''
n. t:>.fJfH, fie ·I de novemhrn rfp 1~1"~1. pam a liga~iío anJ'I'a
ria" •·apifaes doH l·~~!arlns. nns l.I'I'IUII" da f''l!lccssfío '"' ffll''
l•·af:t o citado decrrlo.
Hin dr ,l:11111iro. ~:! d•• r11ain '''' f!l..,:i. IOl" da llltf<•r"'''d•·"'l'i:t •.· :)!)" da H"rntblka.

.\t:Tós 00 PODl!lí E!:E<lOT!VO

~~hre

ao Ministcrio da. Viaçâo c Obl'o.s Pttblicas o credito t's-,

pecial d•~ I .000:00()$, pom attende1· a despezas com o
ln·oseyuirnent·o das obms de construcção dn 1·amal de São

Pedro de Alrantm·a a Tlberabo, passand,1J por Am;r,d, da
l~sfrudrr

r/t• 1·''-'J'I'r> fJesf 1• de MinO.\', nn ~~nrl'ent'~ l~:l'1~1·.;i,•i•l

o l'n•:.it!Pttl•· da Hcpuhtica do::: Ef'-fauo~ Unidn~ do Bra~il,
t10f!lldo
autori1arão contida no art. !Ji'. n. VI. da Jni nnJllern 4. 6:~:.?. d•' r; tlt~ janeiro do corrente anno, rr.solvt! ahri1·
ao J\linrBtet·it~ d:~ Viaeão (' Obras Publicas o rredit.u esperial
rt.. L 000: flOO~. para attentler a dcspezas ron1 o proseguiltiP!lto da~ "hra~ cl" rnnstrut·.l'[ín rio t·amal df'. S. Prdr·n tl11 AI<'Hnf.ara a llhm·:!IJ:I, pal'l::mndo ·por i\ rax:í. ria l•~sf rada r! I' J<'nrr·o
t lr•sft• dn l\lin:1,.:. 1111 •·•nTnntt\ excrcie.io.

u:t

fadt'lll~lltlen

Ilio dn .Janeiro, :!2 de lltair) tle Hl23, 10:.\" da
(' ia c ·31" da Hr•publiea.

AR'!'HlJil DA 8ILVA BEII.NAHDE~.

Francisco. Sá.

H;fi:CH.f/Jfl N. lti.Oitl

--DI·:

:!5

DB M.\10

m: .1!}23

.I lu,. tro .11 inisterio da \"ia(!lio c OfHas Publicas o en:ditu eSJ)I'cial. de 3.fii)0:0(J(J$, ]!ara attePde1· a despezas com as obras
dv.~ Jl1'0l'J11~1111111 11Im r' mmae~

ria Estradrt de

F~rro

Crmtral

dG Bl'ugif.

O .Presiàrlllr .In llepuhlica fi•is Estados Unidos t.lo Brasil,
usando da aul:;ríz;,~(Jio rrml ida no nrt. 94, n. VI, da Ioi IL. 4.632,
de n de ,iarwiro do eon·entn anno. resolvi' abrir, ao l\I'inisf.r.rin
da Viação !\ Obras Publicas, o credito especial de 3.000:000$,
para continuação tiae< obras dos prolongamentos e ramaes da
E~frada de Ferro Ccutr·ai do Br·asil
llio de .Janeiro, 25 dn maio rle 1!'123, 102• da rndependenoia
n

~JG•

da fl(lpu:!:llír-n.
AnTIJt!n DA SILVA BEilNARoF.s.

Francisco Sá.

:AOTOS DO PODJDt EXP:Ot1riV3,

DECRETO N. 16.0~9-

DE

2'6

DE MAIO DE

f923

Cr§a um consulado hono1·ario em Reykjavik, na Islandia

O Presidente da Republic::t dos Elf.ados Unidos do Bragi!,
usando da autorizaclio concedida pela Jettra A do art. 4" do
decreto n. 14.058, de 11 do fevereiro de i 920, decreta: Artigo unico. Fica creado um consulado honorario em
Reykjavik, na Islandia; revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 1923, 102• da Independencia e 35" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Jos~

DECRETO N. 16.050 -

DE

Feliz Alves Pacheco.

26

DE MÃ!O DE

1923

Publica a adhesão da Republica da Finlandia á Convenção Intef'nacional de 7 de junho de /9()!J, para a creação e manutençtto do Instituto Internacional de Aaricultura

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Republica da Finlandia -.í. Convenção
Internacional de 7 de junho de 1'!}05, para a creacão e manutenção do Instituto Internacional de Agricultura, conformo
communicacão do governo italiano transmittida ao Ministerio
das Relações Exteriores pela Embaixada Italiana nesta Capital, em nota de 28 de abril proximo passado, cuja traducção
official acompanha este decreto.
Rio de Janeiro, 26 de maio de 19.?3, 102" da Indf'pcndonoia e 35• da Republica.
AR1'HUR DA SrLVA BERNAnoEs.

Joaê Feli:r Alves Pacheco.

TRA.DUCÇ.\0
Embaixada de Italia -

N. 514/ H -

Rio de Janeiro, 28

de abrfl de 1D28.

Sr. ministro - Err:1 nome do Real Governo tenho a honra
de communicar a V. Ex. que em data de 17 de fevereiro do
corrente anno a Rppublica da Finlandia adheriu, com o consentimento dos outros Estados signatarios, á Convenção Internacional de 7 de junho de 1905, para a creacão e a manutenção do Inslltuto Internacional de Agricultura.
O governo finlandez pediu que a Finlandia seja inscripta
no quarto grupo dos Estados adiherentes áJquelle instituto e

,·

}
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parl.icipou haver rlr~ignnrlo para !'\1'11 rlP1e;.:atln nu Cuulité Permancntn do Jnst.itnto o proprio enviado t•xtraordiuarin c mi~
nhtro plenipoteneiario em Homa .
.\.ceeitc, ~r. minisi.I'O, ns protestos da minha mais alta
('IIIISiÕPra .. üo. r. Cobiatfchi.
A S. Ex. Dr ..Felix Pacheco, ministro das Hclacões Exteriores, Rio de Janeiro.

DECRE'l'O N. lli. 051 -

DE

:!li

VE :M.\10 DE

1923

J>romulya a Convcllç,]u dr Emitt''a(·tio c 1'1'abalho entre o B1·asil
c a ltalia
O Pre~itleutc tia JlCIJLI!Jliea dos EsLadn;; Lnidos dü Brasil:
H a vendo :;anecionado, pelo dccl'elu 11. ·Í. íü!l, de 14 de jaIJ•:im de 1!).~·:?. a resolu~~ão tio Conget•s:;o Xaeional .que approvou
a Convenção de .Emigração P 'J'rabalho. a;;, ....;nada em Uoma a
I) de -outubro de 1\J2·1; c Lendo :;ido lt'ocadas as respectivas ratifiea~·õcs naquella cidade, nn dia 7 de mat·ço ultimo:
Decl'cta que a referida Corwcnção, appensa por cópia ao
p1·esente de.ereto, se.ia executada c cumprida tão inteiramentG
como nclle se contém.
fiio de Janeiro, 26 de Maio de 1923, 108" da Indepen<lencía
c 3 5" da Republica.
1

• AR'I'HUH V.\ SILVA llEHNAHDE8.

José FeliJJ .4.lves Paclt!Jco.

Arthur da Silva Bernardes. Presidente

ua

Republica dos

}<}~lados Unidos do Brasil:
·
LPaco IJUblico, aos {rue a prc.scntP ·Carta <le Hati.ficação

vi!'mn, qnc entre os Estados Unidos do BI'Usil e o Reino da
Ilalia, foi concluida c as~ignada pe!os respeclivos plenipotenciarios, ·na cidade de Roma, aos sete de março de mil noYeccntos .c vinte c um. uma eonvcnção sobre cmigracão e trabalho do tcilr seguinte:

Convenção de Emigação e 'fra- Convenzione per l'Emigraziono
halho entre os Estados Unidoa
ed il Lavoro fra gli Stati
do Brasil e a Italia
Uniti del Brasile e l'Italia
O Prc.-;idrnte dos Eslfl4lo:;
I! PresiJcnle della Repu~
l!niJo,; do Brasil c Sua l\la- hlica del IJrasilc c Sua Mae;;tit
.icsfadc o Rei da Italia, reser- il He d'If alia risel'\-aildogi dt
vando-se a faculdade dfl Jt~ • ne;.;oziarc un Ll'atlato gencrahl
gociai' um Tratado C:eral 1le di cmigmzione e lavoro a vanEmigração e 'l'ra!Jallw a .Uem faggio !IPI ri~pdlivi nazionali
dos nacionaes dos dous paizes, hanuu convonuto di conchiuconcordaram celebrar uma dere una convenzione che staconvencão para estabelecer já bilisca fín u'ora l'eguaglianza
32
Leis de 1!123 - Vol. li
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a igualdade de Lratamcnlu en-· di t.mtlamrmto fra i cifJadini
f r e os cidadãos das duas Na- dri duc Pacsi per ciü che cun~ücs no que se refrrc aos bc- ccr·ne i bcnefici dellc kgg-i riTwficios das leis sobre os in- guarúan Li gl'infurtmli ~lll la-·
forLilllios do frabalho c adu- voro e eontenga lc tuisurc ne-per agr·sr<lare
in
pl.al' as nwdirlw:
nece~sai'ia1 re ;;.:ar i c
para faeiliUP· tanto qnanto qP:>nln pnssihile il Jnovinwntr;
}HJssi vcl n mo\·imcnfn da mni- m i·:r·;tf o r· i o ed i! traf.l.allH'IJi.o
t;l'ação ') o I r<d arnentn do !'I tral•al hadr•r·r·,; innn i1~rautes.
]'"I' a l':'~r~ Ji111 Íwmearam os
:•ctt« J'lt•nipllff'lll'iarins:
fJ
I'I'I'S id••nfr>
dn~
.~<;;;( ado~1
l'r1irlns do Hra~;iJ:

S. Ex. o i:' r. Luiz Mar I. i ns de
~'n11za JJ:ml.a~, Embaixador
l·:c:la·rlo~ Unid11s dr1 Hrasil

I I alia;
HtJa.
Jr:tl ia:

do-;
ll:\

r.ki

l:H•>r~dr•ri

Íl!U:!i,•,•,:tPti.

A I al r. ~rnpo hatl no 110m irwir1 qnnli plenip!l!Pnzi:c~ i:

11

dc·~:li

JIJ'f'c1idf'nfn

!'JJíl ,, f!,•J
f~. K
D:wla~.

~:r:tli

JJr~:silc:

Luiz l\fartill' úc! Sour.a
Amha:•<~iatnrc~
<1<-lh

llepubli1'a

rh•[~li ~fali

Unili d<'l

13: asile;
~lajr'sfar!('.

o

ltr•t

(};~

}i11a ~lal':o~l~

!I

n~

cTftali;:.:

f..!. l:. Cav. de b- r. J)r, I\flS. K l:av. di f!:. r·. flo l\fit'hP!is GiiiSPppe, CPmrnis~ario rlll•!i:-; CicJ:-:I'fiiJP, Cnlnltliii-'ari·•

:.• ·J·r~l da Emigração,
i :"!IC'raln dell'cm igrazio1w.
ns qnacs, depois dl' lroca-i quali, dopo cs:H>I:'i :-wall!JIÍPII i
pol.rri
l'''lll OS l'f•ê;pi•cf ÍYPS pJi•ll (;S j:ll- J,j;,·f i ri';petl i vi
df'l'f':' reconlwc.irlos crn ht'•a ,; rÍI'onPoeiuli in bnon:l e dehil\
rlr~vida fnnna, r·nnvier:tm H1' fOI'In:•, CO!IYf!llllftJ ]p di·!l'l!iolli
S~'!!ll<'lli i:
~;,.r.-tlinles di;'IIO:'il.'iks:

An-r. 1:

AJ\T, 1.

0

I,(' in•knilü, i IH'rl<'firi r!d i
sl:ilJilili rl:llf,• lr·;~~:i r:
lor·IPr~idn.~ pr•iao fpjs
P prlo:: d:1i r•'f!fll:Jflll'llli "lllla ri":·r·arc~gnl:wu:~ntn~ cnhrf' t·ep;u·;•ç.l' ziPIII' rlPt\"Jj Íllfill'fll!lÍ ~'11) Ja ..
dl' infortnnins dn t.rnhalho se- "'''o FaranniJ ;wcordrd i ia rlias ..
J'itn conccdirlo~ cn1 ca•da nrn r:nJto dr!i duo Pae:;i :ti cillados dons painrs aos ciLladão,; dini rlell'nltrr.i f'ri ai Jqm lt:rio outro e nos ~r'US hf'Ill)fieia·- 1:ali f'IIP a DÍf'l aflhi~IIO rliritl,.,
rins lep-aes que a clles tive .. ''"'::m condizinni rir J'P' idrnza
t'l'lfl dirPifn, ~PIIl a cnnrlir:fln dü o altra ec•ndizinTH•, la l)llalr:
}·r:-:iil!mcia nu ont.ra r~onrlir:5n nnn f<ia rir·lrif~.-:~,, pr·r· i !lazinqne não ::;ej~l. Pxir~irh p;~r·:t rn rt:·l i.
,\~

fir~ir~s

inrlf'llllliz::•·r!r•;•. 11s li•·Jii'!' o~ pri~·ifc:ri"~
N:la--

fll'i\ill'~'i

nal'ionac~.

AnT. 2."
O;

ronfrar·.fo:~

dP Tral•alho,

iiHiivirlll!lf'~ t' cnllcl'li\·o:-•. r-;· ..
ft,f'(,narlos 11~t llalia por lral•al ha•dnrc~ i tal i::mo~ pn 1·a ~e-·
J'I'Til
excculndos
no Hmsil.

nrollc l.er:io pleno vi~OJ' se nã'•
fnrcm conf.rnrin:o; :í mdern pu),f

ica.

t·•~•drn!.l.t dn Jau,rn. indl··
\'irfn;o/j 11 ell)fpffiYÍ, l'lltlf'.fli•I:'Í
i11 ll:ili:1 da l;nw:ll••ri ilali:111i
i' d;: P~~'!!IIÍI'SÍ nr•J llr·a~ifr•, Yl
an·anno fJiPna Pl'J il';u,ia in
qnanf.n Jlnn
si:•r•"
c~tlllirari

:cll'nrrlin<' plthlkfl.
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AnT.

3.~

Os dons Governos facilitarãu

a conclmão c a execução

de~

aceot'clos que as Administrações
dos E;;taúos Unilk•s
rio Brasil dfeetuar!'HJ com o
Ct·r~rmissariatlo <lPral da crnig-rat,~:lo Haliana. para o mwa ·
nlinlJamrnlu e nmdiçõcs rtu
!'ll1JH·eg·o
dn;c;
lrabalharlorc:;
ilnli;Jno~. rorn a eonrlição quo
I ar>:> aecm•rlo,; '>í'janr préYiatllr•nl e :o;r!hrndl irlo:J ;í appt'u •
vacflo do C:ovPrno Federal e
!In C:ovemo do E;;f.ado no qual
I i\ermu dn ~H~r executados.

eompetenl.~s

AnT. í.

o

Gov<~mo

I due Governi faciliteranna
la concluzione e l'e~ccuziono
degli accor{li che Ie Ammini:-;trazioni conJ'PI~tr.nf i dflg!i Stati
Uui ti dei Brasil e potranno
prendere cnl CommissariatH
Gcncrale dell'emigrazione italiano, per l'avviamenfo e lc
contdizioni d' impiego di lavorato ri italiani, a condizioni
che gli accordi in questionu
siano precf'dentementc sottomessi
all'approvazione
dei
Governo Fcderale e delle lS!tato
nel quale dovranno essere oseguiti.
ART. oi.•

0

Brasileiro, quan-

I! Govei'Jlo Bt·asiliano quando

do insl alla1ln o seu Departa- avrà instituito i! suo Dipartr-

rr .~~nto Naeional d•J 'l'rabalho e
dP accôr·do com os seus Rc ·
grilameatns, velará pela y•igoÍnsa inspeeção do trabalho e
cuirlnr,;), da pr<~lcct;iio e mellrnr rnlloca(:flo dos imrnigt·an1f'S italianos, fisealizamlo a
]JC'deita execução 1los mmtra-clo:; eclc!Jt·at!LJ~ ~tJIH csocs imm ie-rantcs.

mento Nazionale del Lavoro ed
in conformità dcl suoi regola-·
menti, vigiler~~ ana rigorosa
ispezione de! Iavoro o cnrer:J.
la pt·otezione ect il miglior
r:ollocamentn
po~sihlo
dcgli
irumigmnti italiani. enntro!lando la pcrfelta esecuziono
dei contratti di lavoro conchiusi fra imprenditori e Iavoratori.

All'l'. 5.'

AnT.

5.~

O <:uvcrno Brasileiro faci1i lat·:í a organizar; 5o c func•·ionamcnfo
das
Socicrlade'>
cnopcraUvas de eonsumo, do
ncdilo, rk prodrtcçflu, de trabalho, dt) prt~\·irlencia, rle assi:;lt•ncia, !'Ir., cnf,re trabalharf••rc:; agricnlar-;, eoncedendollrcs as vos:-; i\ ei~ facilidaues.

I! Governo Brasiliano facilíterà l'organizzazione ed il
funzíonamen!o dcllc Società
cooperativo di consumo, di
credito, di produzione, di lavaro, di p1·evidcnza c di assistema cr-,c. tra i lavoratori agrlcoli italiani accordando !oro
lull.o la Jacilitazioni possibili.

Anr. G•

AnT. 6.•

n~
innnigranlcg ilaliauus
vuzat·ão no Brasil de L•Jdas ~~
hr,il idades, beneficios c pr; ..
, ilegios qne são cont:edidos ou
YPnham :t ser I'Oncedidos aos
immigTaules de outros paize:~.

Gll lmmigran!.i i!aliani godranno in Brasile rii tuUe lo
facilitazioni, i benefici cd i privilcgi che .siano accordati e
~nissero accordati agli immigranti di altri paesi.

5()0

.\GTO:,i DQ POOEH

g;;.~::t:UTI\U

AHT. 7."
O (ôovcmo Hra.sileim facilitará a acção das ~5oeierlarles
f{ li O reglllarnwnl o HJ eonstilttit·cm Pntrc italianos no Brasil com " propo~ito de aconselhar os inllnigmnlc;; italianos c lhes faeililar o tralmi!Jn.
.\HT.

:\

]JI'I'~!'ll{fl

11':1 r:i

t'lll

COIIYCilr:ão

en-

vi[.!'nr rkpois tlr, ap-

r I i 1·n:~.

\ i,!.!'III'HJ';Í l'llll[llall(O !lU O fr'tl'
denJtJ!f'iada ]JO!' 11ma da~ par-

IPs

c·om

anLPcNlcncia

rlr sr•is

Homn,

r]p 1!1~1.

Oil.o

lianc. rogolal'lllf\Illc eonsl i tn iLe
fea italiani Ilf'l Brasilr·, el!ü si
prnrrlJlr,-ono rli r.on~ig-liare g-li
Jmruignmli P di far·ililarnr~ il
Iavoro.

H."

JH'rll·,1rla pr!o CnngTe.~so
!'In-·
•·i(ln:d lmtsilnim c pr,lo Pal'la·
'''''JJ(o i!n;iann. c rlc ra!.ifica:cla
!'"'"~
rlow; nnvrrno~ l'f'~pt·~

lliPllr•:;;

TI Governo Urasiliallll far,ili!.erà l'opem LlPllc t'oriniA ita-

mezc~.

de

l ,;!.
)1l'f'SI>TJ["
1'111!\'f!ill.ÍOJ]•J
,,nfn•J·;\ in ,-;~~m·o d"po l'a]l·
proYncirlllP fi,•.l CriiJ!:'J'r'."'n Nn-zirHJa],• J:ra.,iliann ·~ 1lr>l l':u·lamr•nln Italiano n rl••P" r•hu
iii:t an.. rnn(n lo se;nnhin rlr'.l!•J
rat.i!'ir·llr rla padr· d•·i d111~ r õnH'rnl risj1l'll i\ i.
HinJal'ril in 'ivon· l'illfJ .;i
rlJP 110n Y~"n~a den.lln,·iafa rh

prlo una drllr rltÍP parti cnn un
lH'caY'Ii~" tli alnwnn sr·i mesi.

Ontubr•'l

,,.,·,J·

'E f.rndo sir.lo n dito Acto, cujn
aein•a fran~tTipfn, a)lJlr•oyado pelo Collgrn~so ::\':winnal. r• conl'it•JJJIJ n raf i.l'ir·o. e,
pPlo ,pr·r•st•ntr, o dou pO!' fit·rnp n valioso, para IH'odnzir o St'll
t•l'lt•ilo, pronwi!Pndo' rpw ~nrú curnpritlo in1·iolavdmenln.
En1 firnwza do que manrlni •rla~sar Psf.a Cai'La, qun a~si!UHJ
r• ,; sl'ilarla r.r•m o sPilo rias Arma:.; da UPpubli·•·a e ~ulr:-;c,·ip!a
pr·ln 1\lini~fro dr~ Estadu da!'> llclaçGes Extrriorr3.

nada no Palacio da Pr·n·sidrnria, no Hin de .Tannin'. aos
vinle e quatro dias rio nwz dn FPv••r;•iro dP mil Jlll\t'l'''llfns e
vinl<' e f.rf'O:, 102" d:l Indrpendf'ncia r• ;l;-;o rl:t J:r>pultlir·:l.
AnTHUH ll_\ SIL\.. \

BEn~;,\;uw:;.

José Fclix ltlvcs l'nc!tc'ro.
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DECRE'I10 N.

1 ô. 052 -

DE

26

DE MATO DE

!9<23

Publica a ndhesão do Equador d Convenção Internacional as.~iynnda mn GcnefJra a 6 de julho de /906
O PrrsidPnln ria Hepublica dos Estados UnidoR rfo Brasil
faz Jlllblira a adhrsão da Rcpublica do Equador á Convenção
Inll'rnar.io11al, a,;Ri~nad:t r•m Genebra. a 6 de jnlho rle 1906,
para llll'lflOr'ar a ~ol'll' rl(ls frr·idos P rnfermoR 110:'1 rxrrcilos
Hll r•allrpanlra, CLillfor·me eommunicou ao •:\linisterio das Rela,:i"í•·:~ ·Kxtt•riur•rs a Lf'ga~:ão rb •l::'uissa nest.a .Capit.al, f1in' nota
tfn H iln CttJTI'nl P. nrja lrad•_:l'r;ii.o offieial acOJllpan:!Ja u JH:');·.~:rln rlecrclo.
ll i o dfl .ranr.iro. ?.G rir ma in rt" 1923, :102" da Inrlcpcn.denri:t o ;!5" da HcpulÍlica.
AR'I'IIUR DA SIL\'.A BERNARDES •

.TosP. Frlix Alvrs Pachrro.

'['HADUCÇÃ!O
IT.rgaçii.tl da f-'ni~~lj no nt'Ufiil - N. 2. 763/.2 8 tlr\ maio dl' 1\123 - Caixa postal, 744.

Ui o do Ja-

iH'Íl'O,

l--11·. ministro - Tenho a honra de levar ao conhecimento
do \'. Ex. qrw. pol' nola rlãtarla de 7 de dezembro do 1922, o
g-rr\·Nno da itl'pn!Jl ira do Equador drm scienCJa ao Con~elho
F••dr.•ral Sui.<:m do seu desejo dP adhêrir á Convençã.o Intcrnaeiunal, as~;i.r~nada rn1 Gt>ne!Jra a 6 de julho do 1906, para melltot·aJ· a ~ol'IP tios f'pr·itlos n enfermos nos exercito.~ rm campanha.
A ficpuhlica dn Equador, tendo adherido, em 3 de agosto
dr 1!107 á ConYençãn dn <lrnPhra dP 22 do agosto de I86·i, a
SIIU arlhrsão ú CnnHn~·~o dr ü de julho do 1005 é regulada
JWia alinra Rl'gUIJ(fa do arl.. 32 desta u!Uma. Ella fica, pois,
rl••rinit.ivn dl'sdn a prl'sronlc notificação.
ViYanwntn ao;rarlrcido a V. Ex. se sirva tomar em conRit!PJ'ar·.ão esla cornmunicação r de accusar sru recebimento,
:'!JII'o\·(~ito Pom p1'::tzr1' l:unlwm Psla occasião, Sr. miniRtro, para
llrr• n•ift't'at' a~ Nr•gllram;as riP minha mais alfa conRiderU(}ão.(],•rfsrh.

d:F;

A ·S. 1•:x. o ~~·. I>r·. F~Iix !Pacheco,
Hl'fa(:/'ir.~ F.xfPriorr~, Jtio do Janeiro.

DECRl~TO

Pnlilica

N. h'i .Oti:l -

a.~ ndhesiíe.~

era

rl·::) á nma•rtu:r7o

D·E

2.6

ministro de Estado

DE MAIO DE

1923

R'ui.~sa e de Camcrun (Mandato (!·anInternacional Radin-tele(ll'aphicn de

l.ondi'I'S

O PreRidenle da Jlepublica dos !Estados Unidos do Brasil
far. publica~ as adhesõrs da Suissa e do Camerun ('Mandato
1'!:1ru·el) (, Comen(:fio In! ernacionat Radio-telegrapbica, assi-

~Znada em Londt·c~ a ti de julho do 1·!H~, conformn cnmmnnicaçiío d0 govcmo da Grã-BreUlillla transntiWcla an .\!inislr•rio rl:H llel~(;\íe.~ F.xl.criorrs pela Embaixnda hrit.annica nrsfa.
·Capilal. pol' nnfr: de :.'il rln abril proximo vassnrl•' :·11.i:t fl·ad:•I''.:Ho offidnl acol!lpanha csf.e ilcl'rdo.
'
J:io rir• .J:uwim. :!!J dn nwin rir• f!l:?:l. ·10.:?." da lntfr•)H'n•lr•nr·Ja n a5" da llr·llllllJicn.
AHTlfT_Tn n.\ SIJ.YA HERNAnnrs.

TnA m;r.ç.\1• 1
.P.r11h:tJs:~tla

Bl'if.nnnica, Iliu

dr~

.I:Jn••ir" -- N'.

'""i~. 2fi r], alir·il rln l!.l~!:l .

~~-·

,.,.,, !) ..

m,·

.:-::r. minisfJ'I) --- r.om J'rfri'PJH'i:t :'i nnfa rlf'
.Tolm Tillf'~-.
n. 1:!!1, df\ 2:-í rlr• .inlho dP 10!.'?, n·i:lli\·a ú Gom·rnç:in JniPJ·n:1l'if'll:il ll:ulin-f!•lr•vraphic·a, a~si!-!n:-trln r•n' L!HJdreH a :; dr' _jnllJo
rf,, l~ll2, t•~IIIJ!l a li!llli'a dr~ infonn:q· :t \'. l<:x .. ri•• "''dr,ll do
"'''" Pll\'f'!'llll, rpw lhr~ Fnram nnlifi,·nd:i'i :1:: ..·•f';.\"llÍ'''"'' :t·ll'''':0·.·~
,·, dita Convf'n•:fin, mn datas ahaix1t Jlll'III'Íilll!td·l~:
:~11i~;~n. :'fi cfp fe\'rr,·ir·o rll' t•r!:::
CaHJPJ'llll (nmndalo fraucrz 1, ·; dP marr:n dl' 111?:1.
TPnlho a honra rle sr•r. com n m:~ is aHn rrsrwito, n m:-t i'l
ll]lrrliPrlf(l

f'

lilllltildn

~f'''\'·'

d!• \. F;. -- 11'.

1\ .

S!rll'llil,

IJ'lli'•TI''' o 1'Cf/1tlmwmto )!l!ta e;rrcuçtío d,r, lei 11. !,_(;:!!, dv· :~
tf,~ janriro d•· 1!12:!, qu1.' I'Sl11hl'/l'r·r· l"'llillillodes J"u'o as
{;·anrll's 1/o {H/Ilha

t/1'

7WU:o ,. ,;, ri11f1u t' d•í u!lftw: )JJ'UI'Í-

(!r•nrias.
() Prcc::idrmte da flPpnhlica do~ E!'<tacl·y, fínirln·' dn H1·asil,
da au[oriz:wfin 1'1111 ;f1J!ll• dt> ar I. :\fi, n. [, rl:! Con,,f iillir:iío Fedr•r·al, di'CI:Pfa:
l.r-fi;:-:n nnico. Fira npprovado o rP;:ulinmrnf.o para a PXC!'IIt"'í•l rlrt ]pj 1!, 4.(i:JJ, di' 'I de j:llli'ÍI'O tfn 1~2:1, fJIIP (\·;f~•flt'ff'el~
rwnal idndP>I pnr·v. :JR ft':JJJtdr·'~ di1 Jmnl!:t •li' porco " r!n vinlto
i' rl;í ''llf.J·as pro\'idJ'JWins: I't'VIIgnd:t:> :ts rli:,po"ir;i!P~ r•m f'.flllli~<anrio

' l'at it_~.

r: in

"''ll~i:l ('

r! e .Tn1wiro, 2fi 111• lllr' i o ""
:l!í" da nr•pithlir·a.

~fiuw·l

I !1'.':1.

I 11'!" d:1 1 "d''lll'll-

(',,.'m.n:r. rf1: l'i11 ,.

1 ,,,,.;,,,,.

~CTOR DO PODER ;iXECUTIVQ

Renulamento a que se refere o decreto n. 16.054, de 26 do
maio de 1923
Art. 1.• Não poderá ser expo.sto ao consumo publico com
o nomr de banha sinão o producto resultante ria fusão das
par·Lcs gordas do porco.
AI'!. 2.• Será rons irlrrada fraudada ou falsificada torla a
h·mlta que contiver:
a) qualquer snbst:mcia estranha á. sua. composição nprmrll on aos prinr.ipio~ imnwdiatos normaes em maior ou
ntr•nor propon:ilo:
b, menos de !)!J % de materia gorda;
f.') acidez acimr1 rlc quatro gráos, quando si' tratar de
prnrlnd11 df'slinado ao consumo interno, P de dous
grÍ\ns,
qti:IIJ•_'o ~ .. lrafar· dn lii'Oducfo destinado á exportação.
l'aragr·aplJO unico. F.nlrndc-se por gráo de acidez o nuIW'!'O de CI'Tlf imef I'OS enbiCOS de soluto alcalinO normal llCCeS'':1l'in para neutralizar n;; acidos livrra contidos em e em gram111:1~ dn Jnah·r·ia gorda {]c banha.
~A.rl.. :l." lJI',~orTido o prazo do dous annos após a pnblic:wruJ do pr·f'~'Pn f P rpg·ularnl'nlo, só mente "'m autoclavf's será:
JtPi•mjffjtJa a f']r\hlll'aÇfiO di' banha para 0 COJOffi('J'CiO interf'"fad!IU] P infr·macional.
Art. ft.• E' TH'oh ih ido o emprego de qmtl,qurr substancia
"" ennscrva!'iio 1: rerinal'iío da banha.
Art. 5."· Só pndf'rá ".ser exposto ao consumo :PUblico sob
n nome rle t'illhn o prorlnct.o resu.Jtante da fermentacão alcnuli:,a, cnmp!Pfa '''! nfío, dP uva fresca ou de sueco de uva
r,,r~~ea

..

Art. fi.• Scr:í. rrwnlwcido fraudado ou falsificado o vinho
ql'n contivl'r Ru!Jstaneia Pstmnha á sua composição normal,
n~':int cnmo o q1w fivrH· ~irio obtido por processos art.ificiaf's,
r·miH)!·a eom o PmprPgo de principias immrdiatns normaPs
i"ll n•:Jior· uu mcn<\1' proporção.
:\ rt. 7 ." ~;l~rú ronf' idnrado aectificado ou azrrlo o .vinho
qn<' r,ont.ivl'r, por I ilr'), aeiclf'z volatil -superior a duas gramlila". avaliada I'Ill aeido acrtir:n, sendo verificada ao rnicroscol'in a lli'I'SI'n~a d•· 1\l~·cudrrma Accti c feita a prova organei l'[l!

I(' [I.

Art. R." Nd prrparn rio vinho commum srrá permittildo :1
I. Nos mostos:
a) enxofragem por m<'lo de anhydrido sulfuroso proveniPnfe da et~mliu~tfío d•• Pnx:nfre purificado, ou de anhydrido
~lllftii'Osn liqnido nu Plll ~ulnfo ou de sulfit.os e meta-bi-sul1if os a leal i nos:
b) gcssagrn1 rm rnmlir;ões de fornecer vinho quP não con. <•nl1a. pnr 1itrn, m:ds de duas grammas de sulfatos avaliados
1'111 sulfato Ill'n!ro rlí' potnssio;
f') :1rllliçfio fl(' c::\1 lll:n·inhri na qnanti(Jadr maxima f!f' tuila
::1':\Plll\:1 por lilru;
d) tannngcm;
·~ l plp•spltalagrm na -dose maxima de 250
rr·nmmM dd
T•llw;rhntn hie:llricn por h1•r.fnlitro do vinho;
1\ a<ltli,·:ín "'' l,·;·nJ"rtln:-< ,;elrccionados.

fel'OE:

no

.

PODEI: 1-:Xl~CO'I'IVO

~ L"

Quando m moslos n:in l'oi'I'Jll snrl'icif'nll'mf'n(f' rlorr<l,
prrmill.i<ln. :~ nddição dr, IJiosLns rnncr•ntmctns o·n rll' U!lSllraJ' cJ·yslallizados (rmrchai'o.o;P) na lH'OJlOI'!:ãn nwxim:t dP cinco
ldlogrammas dn a.,s.uear JlOI' hr>r•.l.olitro -dn Yindimo.
§ 2.• Quando o~ mostnfl não forrm :;;nfficil'nlf'mrnff' ar.irlns, ~er:í. ))CJ'miU.ida a adrli(:ão rlf' a!lid'l I•ill·ico r·J·yslnllizat!o P
J•lll'o na drJRI\ maxirna d1• riO g1·:unma~~ pol' hrl'lolitrn.
~ :!." J~m rn~o ai~IJJ1l potlrr:í !"Pr ndnr:n:rln o rnosln qnP ll1\.Pr ~i.-lo :wirlul~rlo I' vir·P-\'Prsn.
JT. :\m: yinftn,;;
n) o r•'•riJ• 1111 a misfnrn. rl<' YinhM rir' p:1;:;ln rnm yinhno. lirnrn;.;,,, "" ti•· \ i11l1•" ''"''''' ."i "" ~'"1'1 1111>-do.~ J'JJ!lJ'I'IIil·::dll-; Pll
~1\r{t

J•rl.n;

b) encollnmrnfn cnlll qua!qnf'.J' rias <:r>):':uintr~ snh,!nnrins:
clara dr nvn~. ra~rina, gelai in a, cnlla dr pri'\"<' r nnlrnfl allm-

·n.inoir!P~ aliHJf'lllal'<'S, 11111:t

l•llr-<•za

yr•z qtH'

:.;f'

:wlwm 1'111 ••slnrlo

•CIO

~~ r'llll:ii'I'Y;u~fío. não Pslr•jnnt r•••nl:nninnda.; P 11iio 1'•111oul1'1l :1!-:'f'llfl' rnn~•·n :lflol' '''II:ÍJJ 11 :ocidn 'illlftll'"'''' 011

t•·llham
tl.~ lli::ull'ifJfs all;alinos:
r\ rlarifirnr:iín pÓ!' mrio dr snh~lnnria~ inr>rl<'< (kaolin,
l~l'!'a dn llt•spnnlm, fr'I'J'll "'' ini'IISJII'ios, de.\:
di nrldiJ~iio rl•• lannino cnmJIII'l'J'Ílllrnrnfr pnrn rm fJ11:lnl i dado rapaz dl' romplt>f ar n f'll•'nllnJIII'Ilf n:
"' tra!amrnlo dt•. Yinhn';:; Jwnm•.n_q 1"~~'1" raryiio pnri f'irnrln;
f) rnxni'J'rlf-!1'111 rir vínl!ll na f'onna inrlíPada r>m l'••hr:iin
no~ mostos r 1lr mnrlo f]\lr a rln•<t• lnlal dr• :mli~·rlridn 'lllfllro"J)
Jivrn e !'.omhinadd niio ~··.ia >'llJH'I'ir·,· a :r;o rllilli."rallmn~ pn1·
·liiJ·o, nfío pmlf'Jllln t>.\Í.~f ir lll:ti.~ d•· :."1 IIJilligl·:nliiii:H dP :!1111\ •
drido ~ull'tii'OSII li\TI' no 1111'~1110 \·nllllllt':
a) f'mpn'gn •~~' anl1~·dr·idn rarh<~IIÍI'O pnrn:
h) ar(:ãli dn f'rin para f!,•ft•l·ar;iio rio." vinl1n~ ••11 d:1 r·nm:P~ar:fir, pnf"a ohlrr snn f'IIIH'J'IIirar:ãu p:II'rial:
i1 pa•:fr•ur·izarfíll, liJfJ':ll;fí'l f' f(ll:t(<flll'l' olllfl'a IIJH'I':JC:ÍII piJy-~ica 011 mr~r~anir:~. fJlll' niio IIIJJJ!il'iqll,. a Cillll!liJ:.;ir:ão do ri11!1o.
Arl. !l." i\Q rfí~pn<:ir,õr<: rTn prpsnnlr' rr>!'nl:wwnfr, applir:~.m-~P a lodos O' 1\JIO.~ ;dr'. vinho.
Al'l. 10. l.onsi-dr·rrun-sn «Yinhns r•.spnm:mlr<:" nqnr·lll'<:
cn.ln. P<:J1lllna pi·o\l'!llta rxf'ln::;iranu•niP rla fPrmr·nt:v::in aknolírn, f\'111' pnrlPr:í. ~r r rnnsrt:lll ida por llllHI arhl ir :in 1!1' :FSlll'a r
pm•n. Esfn flp;;ignar:fín :~pplir·a-~~· n \'inl!n'' ! inlnQ n11 brancn~
rl11 qnaliJIIf'l' 1'••::: !fín.
Ar·f. 11. r.onsirTrrnrn-<:r «Yinlln<; .!:iazrifii•arlnQ~' :llfl!P!lP.i

rnln prfrrYI'"'rr•nria
tr· arlrlirionar!n .

r,·".

dl'rirl:rt nn g·:1z •·:nlln11ir,, ·iil·••r·lamcn··

..\ri. 1:!. l:on-;idJ'I'f\111-<:•• n·inlw.' lirnr·Jo:;os» :li(IIJ'i!J•s lf!l·'
frll'rlll a feno! izaflo~ ·•11 nlll ido~ pt•l:1 l"Í~IIil'a dns fH•gl!i!lll',; lll:lf•'I'Í:1,; JH'Ílll:IS, fJIJI' C(~l) f:t111hrm ro'fl'Írfi'J':Jd:i'-' \'ÍIIIIII' (ÍI'III'JJSII'';
o) Yinlws ~l'r'Cil~ snp•·J'alcooliz:uiJJS;
1J!' Yinhn~ srmi-rlor~'.~ ohrirlu>' por f'•'l'lllf'Jlf :lJ.'i'J.n p:JI·r·ial,
f1h<:l~t:r1a nn nfi11 prla arlrlícii.n dP nico·ot J\ inlllls ahafnd"' 1:
rJ Yinhn,:; llorr~ nhlirlos pr'la addi•;iio de alcnol an 1i11di·

mo nu

no~

nw.o!.o':

Yinlio.': r·r•zidos aleoolizadP~.
~ ·I". --- .A a!Jonolizar;ii.ol """ \'Íllil•l". lit'Jl!'n ...:ns d••\·,•r:í Si' I'
fl'if:l [!f.r\ O lll:JXÍillo J!p '.?:l jiOI' i'J'JI{.II 1'111 Yllilllll:•, l'il)jJI'I'f!'nll-·
do-sf.' par·a la! l'im 11 :!lcool l'•'elif'ii':Jdo, I'Uj•• I il "'" II:ÍII J!,., ,. t'll ·-{f'l' inl't)l'ior· a ~1;--} ;~1'~-~~) .. : i't'llfP~iJtJ:tP~.
ti)

~ 2•. ~ Será prrmif f ido, na 11rcparação elos vinhos Hcorosos o emprego de mos f os concentrados até 30 gráos Beaumr\ mostos cnxofrados na .fcírma do art. i o lcttra a c addiç.ão
r!n caramelo <'111 q1mnf hlad~· neccssaría p • corar o produeto.,
~ 3•. -- Nos vinhos licorosos será 't'ôlcradll a presença
1JP sulfatos afr; o !imite de \ grnmmas por litro, avaliados em

.é'llfl'afn urnfr·u de• pnfassio.
~er·:í pcnnilfirlo n uso de nva,.; mais ou nH•nnR
(pa_,_,n.·• · "" f:rhrir·o rle vinhos liroro;;;os.
\1'1. f::. -- fb pr·nclcJr•Lu.-< obtidos pf}Ja fernwnta~:ão alcoolir·:t d•· l'rcrla~ 1111 ri•• ...:tlf•r·rh dr• fl'llf.as, rm r'OIHlic,;õP,; irll'll-

~'f".
rl··~·:Pc•:1fl:r'

ir•rr.~ :'c,.; :(I li' 'f' l'l'i'I'I'Pill Ú J'aiJr·ir'fH,:fio cl'n \oÍHIJo t)p U\'U, porJeJ'iÍt} ,.,,.,. ,.:,JHr,;fn ..:; ~n c<IIF'IlnJn cnm a palavra vinho, uma vc:r.
qlll' :1 f'.;f ~ '''.Í:) ai'('I'PSI'I'Ilf adn 0 nOtnP fia fl'liÍ[l fjllC fül'llf'CCll

.1

n s11nrn.
lll'l. H. - Os vinhos não poderão sahir das fabrieas sem
qur: 11"' l'<'.'fl"rfi\·o-; r·r•r•ipienies r•ste,iam al'lsignalados, com a
m:n·ea rio pr·od11clor. a prot:cdcncia e o anuo da r.olheita.
Par·agr·apllll uuiro -- A marea. Sl'l':L a :fogo, quando se
tratar· dn !'eci·pienfe~ df' madPfra. c. por meio de rotulo:-;,
Afl!:l'llrio ~~· f rn f :ll' rir• J•ccipir·ntl•!=\ rlc ou Ira. natureza.
Al"f. !ri. -- ()..; vinho ..; importados devem estar de acrt•rrlo r•on1 P~lf' rPgrJianwnfll. SPllfln

rPsponsavf'is pela f]Ualidarln

ri<' fi I'<H l111'1 o .-,~ ,·r·.~pPI'f iYtB tlPpO!'Iif arios on cornmm·ciantcs.
_\l'f .. lfi. --· O,; dr'tJosilai·ir's on eommorcianfes de vinhos
,,fío ollri:.o::Hhi,; a idl'n!il'iem· o-; vinhos qne cxpnzrrem ·:íi"Venda,
('oll:nrd,, <'lil caüa rr•ripif'nil' um •rotulo quo im!if]llf' a. prncr~
li<·!l~·ia. o artllll da r·o!h1•ifa ,. o nome d11 fabricante.
Paragraptw nnieo -- Quando os vinhos formn cort.ados

{111 lllisftH·ado,;, fica o mauipulador CIJllipamtlo ao prodnctor·.
]mra o,; l'ff'••ifo,; dn.-;1 r J'l'gnl:wwnfo. devendo então ser com;!-gnado no r11111lo o anno 1'111 fJIH' roi roalizada a mistura .
. \ri. li. Jo'inda a ';inil'ieac,;ão, serão retiradas amo~
tJ·a:o; dr• \·inlw;:; li~,; rliVl'r~as rPg-iões, de· accôrrlo com. a in>:frnr~ilf'~ P~pPri:H'.~ rp1r frn·r,m expCirlidas pl'!o Instituto r!P.
Clt i mira.
P:u·al-)l':l[)IJn uniro. -- Os rr~ulf.a.dos rlPssas analyses
r·•li!Siifui!'õio r1s padr·ões rr~iollnP.", para o mmo rla colhr'iln, t'
f'<'l'iin nl'l'irialnH'nfP p11hlir·adn~ ap(ls a lerminar:ão rios f r·ahnllitl:' .
. \1'1. Hl. ~- .\s amu.~lra.-; de vinho e de banha remdl.i•ias pal'a. f'irl'l dP annlysc a,, Inslituto de Chimica. ><1\rão rccoI!Jitlas. nu.-; Estados, pf'!os fnnccionarios
rias
inRpectoriac.;
ngl'irnfa.~. p<'lll JWS~nal da,; inspPer:õcs rle fabrinaR e cntrcpost.os
•I~" carnes I' flpr·ivarlo:-; f' prn· IJI!Rcsqucr outros fnnccirmarios
rln •.\fini.-df't'ifl da J\gl'irnlf.ura. Jnrlusft·ia r• Cnnl111f'l'Cio. fJIJI'
dr•"i!.:11:1do~ Jl(•lo l\Jiuisf t'o.
,\,·1. 1!1. --- ,\,:; :-111:-th,;,;,,;; "'' Yinhn f' hanha olwr!Pcrrãn no.~
nwiiJudo~ l!liC fot·,~m nÍ:mdadns adnptar JWio i\Jini~lro da
:\.t:;ri,·rlllnra. ltultJ..;f!'ia t' Cdmnwrcio.
_\ri ..'!fl. --:In P11Ynlucr·n ou vasilhame da hanha Pxposla

'"''''In

:111 consr11J ru ~pr·;io inq II'PS~u,; on gJ'aYarlos a man~a da. in;;;p~'
<"l'iio i'Pdr•!'flf. e~ladual ou muni1~ipal, c o rofnlo, fl\11' dPvrr,i
·rr;nlf'l' o nnmP do fahl'i!'flnl••. a l•walirlade rla !'nbt•ira I' o ]11"·111
Jiq11irln dn lli'Odllclo.
f':Jr·a!!r:lplln UIIÍI'"·
- .\ marra ele (]111' lrnta o pl'f'<;pnfP

nrli_g<i rlcw~r:t conter, além da palavra Brasil, n numero d~
rcg1steo do cslahclcrimenfo Jlrotlucfor· e o armo da falll'ica-t;:io elo protlnt>l o.
Art.. 2J. - A fiscalizaçfío !"anii:H'ia «> eommrrcinJ da'
lUH1lta ~~ du vinlw ctmlpctc:
a) quanto [t fahl'ieaçfto dos prorluefos e comnlPI'Cin inf.PJ'Pslarlnnl n ini.PI'llrtf'ional, :w ·J\finisl.crio da Agrir.11\Lnr:1. In~
dnsll'ia n CnnJlliCJ't'.io, f!llt! a rr~nlizaní. ]lO!' infcrmcdio t!n ~..·.t,l'1 i•:o de lncfnoti'Ía l'a~>foril c do Instilnto lle Chimica:
In
~a.ild"

qll:inlo ao r·om>~mlt), <111 Dl'p:•l'lanwnf.o

N:witÍn:-tl

d·•

l'nhlira. 1111 1 lisfl'i('LI Ft•dl':·:!l. ,. ·:í·· l'l'p:u·f ;,:,·,,,.: d·• l1:, -~
"'"n" dr,' F -:I :1d'J: '· .\I 1111 ieipiu'.
\1'1. ~:·:
J\p-: E::lr,dos, ::Li an:-tly.··.r.~ dp banha~ r• ,-inltO!l
]Pidt•riio St'l' [Pila:-: prtl' labol'al.orin,; !Pr!rm•"'·
psfarlll:ws 011
Jttllllll'tJJa••:;, df'c:ignado.~
''' -11·1 rl:t. ;\f~l'ir 11l!nra P

t'!lf)f'C'i:-tlillf'lllr• p:II':J f:1l
Cllmllll'l'r·in.

,l_rl. ~:l. --· A l'i~t':11iznl'fín r···:<·!·t•id:J
drt :li' ia P:l.'·dn!'it t"<'IIJll'f'llf•ll;l,.:
o}
f,',;, ) ;

f;11~

illl'llf 1 f'f:fi.n

:t1llnla0.~

1 \';\~n.-~

n1i~

l"'ln ~1'1'\ ir·t> il•• !;•
(fn~..,prr~ão

·{;) inspr"'•.'fin ''~i r:nr•a•:.•·:-~ tl" :•r1itn~\!
; ,, 1

li111 pt•lfl

uH!t···711tlr·~-·

rtllalidll (ill'P"C't.'iio

.':1 -111 11/'l f'l/1) :

d11 pl·orlllt'lo ,. tl•;.~ Jll'<H'<':-:.-:II.'i ti•• lll:lllipnlaJllalr•ria:: Jll in>:1-:;
r,') fi,calit.at:ii·J d::J n>III]:Jp~"lll "" dr~"Í"~nrH;ilq r'llllllll''l·•·i:tl,
·1•:11T~H::í" nffi,•ial, ele.;
': .' I'CÍTJW!I'l't_;fi,) rJo produ r! O ~~ das ma f r ria:·; jll'Íill:1R;
f) in~pf'rt:flo, ~oh o a:-:pr•ctn hygit•lliC'n, dos r~lahrdeeirw•n1<'!". al!rflnl.Ornrk• f'tlificio:'. in~.I~!IL!t·•l•··:. 1n:u·I1ina~. :qq•:'l·•·írlll~,
•ri• 111:i!i(J.~. in:;!J'lllll<'lll.ns. ~~~~~.:
r(· inspcr:e:í11 ~nnih•·ia rln'l O)Wl'::JJ'i"c:.
f·ara.!.'T:l]Jllo un;co. -- Os lraha1Jw:: tl0 Ji.';rnliza•·iTn dr r(ne
f;·;!fa n ;u·(i).'fl :tll/1'1 ÍIIJ' ~f'l'fiO fl'ilr:.~ tJr :C!'('Ill'dn C()Jll ll Jl<'~llb
hii'Ilf•t rf,, ~·.,., ,.i,:n ·!r' lndnsfl'in Pn.-:lnril e as instrurr:ií:•-: rd;•l'r!!tlc'·: :í. Íllcfli'Cf':Ín tlr• fa!ll'iras r' I'Pil'l'flll~d"s rl0 c:H'nt•.o. !' di'I'Í--·
f')

in~pt•r·r;:í11

r:;!ll e pn•par·atilo tias

y:td(l,-; ,In tllt\~JJI~Il ~··ryi1·o. P nl::~PI'\·:~I!a:-; ;1'-i di:~p11:d{,'IH•; tl1' pi'l'.-!1::• rf'~nllanJI'llfo.

:\t'l. :?-1. ---- ;\:; :1lfantlr:gas r: Jnr;.:a': tlf' n•ndas 11:í" pndl'r·:io
,i•·sp:wl1ar banl1as r ' inhos U0stinadr,·.:; á r~xporlaçfin. t-1'1!1 a r:x:l:ihil:iio (Ü\ t'PI'I.ifir·:II!Ps P::prditlt>' ;~~'f" ..; f'l!rJI:cionnr·iw tl,·;;ir:wt11<1·. r;ara tal fint.
:\rf. !!!i. ----· J\?, l':llli'Ír'fl'' 0 f'llfT'I'Jln'fn·: rl0 vinho~ f' tlf' ]lallll:t ,,.,·Do ,.,,_:::isfnd"" 1111 Ft•!'\·i•:o dP Jndu:;fri:J. !':t::f·ll'i! o
lfi.-'11111Lo dr~ Chilllil'a. J'I''<Jtrr·livanH'llfP.
l':tr·:H:rap'ln tltlit:o. --- Toda:-; ~c. fahriras 0 rniTI'J'Ili>Ln" rl0
l':lllll:• I! r]p \'ÍI!lio ll't:islr~rln.~ ~::·r·fiq tlr·~i•-'.mlliiiS tt!'l'i,·i:•!nll'llf•'
'"'I'' ;l!lrllr·ro "'"'· !llt''' r·r•nlJnr nn 11•r:islro
/\.T'!. ?fi. -- ()~ fill~ f:J!Jl'Íf'31()!)., l":]lli7.PI'PB1 :.Í Yf'Bdrt flll (;x:]HII'f:Jl'r'll1 l1:111h~ n11 vinl111, r•m olr·cnr·r·,·,,·i]o rnm n:: di··pnc:ir'""·'
~!:'."'''~

l'~'Pllhlfll!'lllo.

" ! ·()(JII:i:Oii() "

11

l'ara.~·1·np!1n
.'f•J'fid

,'-':I'J'iin

rn1nid~r·~

l'l)n'

1r1!1!f~l·:

t!l'

·)no~:~nll/)

tf,_,hro na r•·inrid,•pr·i:l.
nnh'o. -- -\ lwn!Jt (' q Yinltn, ""' f:i, ..,

:q;n!'l'"j'll1lit11F',

p

innlili· ;)titr

r>:~ r~~

I'

~~'ll'di

1'·111·'1)111(1

·
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}lorleJHlo, rn Irei an{ o, ser uproveit.ndos para outl'tli! fins, ~
.i 11 im !la a ui nridadr incumbiria da fiscalização.
Arl. 27. -- Vcrifieada a infracção, será pelo funccionariü
inrumhido da fiscalização lavrado o respectivo auto, • qual
será por r>llc a~signario ,juntamente c~m M testemunhas, si
lwnl·er, .e pelo infradnr on ·~1·n reprosrntanfr, quanrlo a i~so
t:'i" ff' Of))'lll1hll.
~ l.". O infrnw11' f'rl'li. int.imado a apresentar a respectivà
ill'fl•s:l denlro r!•~ tn dia,·. Findo Psfe prazo, o mr>smn funcr,io~wrifl

npplirar-1 ou p[lf1 a nmlta.
§ '2." lla dr>cisiio qne ahs.olvPr o infractor haverá smnl•'''' rt·r,m·:'o e::J-oj'(ido pura o ministro da Agricultura.
§ :!." l\TPdian!.t• t!Ppusiln prévio da importancia da multa,

f'f't'r'i lidtn á part.<1 rPrm·rct· para o minü;tro fla Agrir,nl!m·rt
dt•11tro do prazo ()p 3fl dias.
§ 4." Em qw:l.llll'l' dns hypof.hc~es o recurso será enca-l
míniHIIlo an mirtislr·,,, por infcr·mr.dio do Instituto de Chimica,
quar11 1o :;1, fr·•ll:u· d•• Yinlrn~ on ri•~ fiscalizar;fin ehimica do baJr!rn. P por iri1Ptll\1': 1 ifl do Sl'nico de Jndnst.ria Pastoril, no5 dc,,,:tis cnsos.
J\1'1. 2S. --- As mult.ns não 11agas serão cohradno; I'XC~nti
v:~nrr>riiP. tfp :u·l't'lf·.Jn eom a Jegi~iat:ão vigente.
Art. ~'\1. -- Ch l'mwcionario;; mcumbidos da cxr,cução das
;,u•dil!as pl'f'\ i:;!ns tln prr~t·nfP regulamento terão livre acc'J~so
m1~ fahrir'a'.
dr·po·-ifus, frapichPs, armazllml e easas eomltlf'T't~inec.•

Art. :10. -- H e\ cg-nm-sr no; disposições em contrario.
de Jnoei 1·o. :'fi dn maio de 1923. - Miguel Calmon
l'in " J\lilll'irio.

ni o

llFt:llF:TO \.
f'; <'a 110 1111llliri~1in

fi1t

lfi.O;,:-,- DE 2õ DE 1\T\IO DE 1923

dr S. Fr:li:T', Estado da Bahia, um. nurlrn,
H tlrnomínação de «Ruy Barbosa»

t•u/onilll e tlu: dú

O Presidrnfr da JlPpublira dos Estado::.• UnidoR rl•1 Brasil,
n;rmilo da nutorizaçfw rnn;:;tante do art. 80, n. J, da lri
11. I. 0:12, de ü dr• janPi r o rle t 9.23, rlecreta:
AI'!. 1." Fiea rrrarlo, nos termos do art. 2711 do regulallli'Hlo apprnYado pel11 rlrcrrto n. 9.081, de 3 dr, novembro
ilt• 1!lU, um mtcle·J l'tdnnial com a denominação (le «fluy;
H:u·llf!Sa'>, no munieipin dn S. il~elix, Estado rla Bahia.
Art. ~." Ilcvngarn-~P n'~ disposições em eonlrario.
Tlio dl\ .lanrim. 2ô rl1• maio rlr 1!'123, 102" ria Jnr!Ppcnrlrnr·ia t.' :lri" ria llepnldir·a.
AHTHUH DA

SILVA BERNAHDES

Mimtcl Calmon du Pin e AlmP.ida.

A.aro::::

tí03

('nnrrrk ú snrirdmlr
C:olil}!tlil!J

Do Pnnrn gxJWIJ'J.T;:v

H/1.1!1/J/IIW
)iili'tl

llllloJ'i::il','iío

Fil•t•sfuiW
{11./ICCÍ0/1111'

7'in: wul
1111

Ru.l!bc!'

JIC)JUIJ/il'(r.

o l'J'(•sidl'lll p da n',.pnbl iea doR ERI.ado~ l 'n i doR do Brasil,
:11 l.t'THII'Jlflo ao fllll' l'l'lllll'l'l~ll a Roniedadn n.wmym!l. l•'irPslorw
'J'i1·•• a111l llnl>lii.'J' f:fllllfl:.lllY, 1'1111\ :-Hide Plll l'u!'tlaml, Mairw. l~s
ladn.'-l 1· 11id"; d:t \till'l'iea, I' " ' ' \ iilalli''iill' l'!')ll't'~''~nl:id:t. dt• ·
1'11'1:1:
\1·1 ig" uni,·n. E' t'Oilrt~dida :í sot'il•dadP. anon.\·ma. 1-'il'l'f:lotH' 'l'il'f• :t!td lltildJt•J· Gmnpa!ty auLorizat:~o vara l'llnr·eiunal.'
11:t Hl·pili"i••:t 1'11!11 os <':;lalu[o ...; iJII<' apt·•·sr•nlou 1• nwdia11l1• as
fi:IIISUias qtlf' a e~ln acumvaulwm, assig·narlas pelo ministro
ti" Jo:,dadn dos ;\iPgocios lia Agri('.llltill'a, ]JJdnstria r· Cnntllwrc i11, l'ir·:t 111111 a Jllt'S!Wt soeiectadP obrigaria a t'lllllta·ir :1s ""''IIJa1id:•d•·-: ,. \i;., idas pela lt•gislar,:i:"w l'lll vigor.
11in d1• .lanPii'O, ~!fi d1• maio "'' )!1·,'::. 11.1.'':' da lndr•tlf'l!tl••ll: í:r ,. :::,"

.!:1 q,.pnldi1'íl.

1
/1 c:orir•dad<• :monvnm Fit'P~dnnP 't'irP and lluhlrPI' f:pmtrany ,·. oln·i~adn. a l••t· 'll!n l'I'Pl't'SI'fllanil'~ f'l'l'fl.l no Brasil. com
Jdf'nn.~ r• illilllilado:.; podl'rr•s para il'al:tl' e rldinil.i\anH·nlr• t'l'snl\·l·r· as qur•sl ii••f; fjllf' se ~11sc i! aJ't'Jll, qtH•r· rr>tll o ( :on·r·11n,
1111''1' l'lllli Jl:ll'l ir·11lai'I'S, pndnnrlrt ''''!' •lt'll!ll!ldado f' n·•·•·l••·r ··i.l:rrl" inici:d ]ri'!;~ Conrpanili:r.

TT
'J'otlns os :wlos qllf~ pral ir·a1· no nra~;il fic:u·:in f\ll,ir'ilns
l!nil'aJtH'IIin :i.s rt•:iJWCLint leis r• l'•':illb!IH'nlos e ;í. .irlt'isdier:iio
{)I• sr•11,; ll·ibun:ti'S .iutlit·iarios n•1 adtllini:;;lraf iw1s. sPIIl IJIIP,
em ft•rn]llt algUJil. pussa a l'dcrida Comp:lll!tin l'f'l'l;nllnl' qualqllf•r· I'Xl'<'Ptiio, t'wrrlnrla <'lll sr•us f'slalulo:;, cnj:1s 1li>:p11Rif'iii~S
não pudl·r:ín SPI'YÍl' du lmsn pru·a qualqtJPI' J'r•elmnar:fío l'on(·rrllf'llll~ :·, w.;l'f'lll;:io ti:1'J uJ,ra~ 1111 ·<r'l'\ ir~ll'i a !flll' 1'111',, ~:1• 1'1'l'f'l'f'lll.

UI
Fic:-t rii'J)PrlllPnfr· dn rtllffll·iz:H'~n rio Um·prno qnalf)lli'!' allPl'flCfío fill!' a 1:1111\]lanltia l••nlta ti!' .f:tZl'l' tlllA I'I'SJH'r'l i\11.'> I'Sia111 I o·;.
~1'!'-1111'-·ltrt
l'f\HSHI la a :1111 fii'ÍZ;ll';[o p:tl':l l'llllri' i(lll:ll' 11!\
fl,.,,,JiiJir·a. ~:i iiJI'r·ingil· •·~fa f'!amoriln:

lY
Fica l'llli'Hiiidu flli<' a :mf.ot·izaçfí,, t; dad:1 sr•m Jtl'f'.inizo do
]n·irwipio tl1• :u·lr:w-sr• a Cnmpanlria s11jnita :ís di 'l'"'';,.;j,.,, rfp
,fj, .. •fn qllf' 1'1'1~1'111 :ts :<lii'Ídl!lldf'>l \llllllYIII:Ic'.
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.\ infr·:wr;fll• dt• qrwlqUPt' das elawmlas vara a qual não
eomrn i nada P~' na r•speeial :,;r)t'á punida eom a mulf a do
um r'ttJJin dt• r····is \I :000$000) a cinco eontos do réis
('l :000$000) P. Ttll raso dt• rPincirJcneia, com a cassação da aufol'iz:u:fio ClltH'Prlida ]Wlo drerPio t•m virtudn do qual baixam
as pr·r~sPnles dawmlas.
llin rir· Jnllt~ir·o. :!G tlc waio de 1!)23. --llfi(JttCl Calmvn dt&
1'~1 •·.ia

/'in , . . \!ntrif{,(.

IJI<;(:UETU N.

JC.O~t7-

w; 2!i DE MAIO JJE 1923

tÍ ·"wi,·tlotll' 11/lnll!fli/U .1 Jl!l}rican
Loconwtivc Sales
('"I'JIUI'Hiinn "''lori:,~·do para cvntinuw· n {uucciuna1' 21a

I 'ullr'l'tk

f:•'JWflliNl
f I l'rt·sidc•td" da H•~JHrltlit~a dos E8iados l.J11idos do Brasil,
:d ,,. •r<l•·ndn ao qu•· "''t[IH'I'f'll a soeiedado anonyota American
I '"''"'11"1 i\·•· ~ali'~ Co;·prt~·:tl io11. aulorizada a furwciunar.· na
:l't•prt!tli•·a. i"'ln dt•tTI :n r1. JO.KJH, de :!:~ ue aiJril do .!!lU, o
''''\ i•i;JI!ll'lllr• t'I'Pr'<'SI'II:,,t!u, det:r·cla:
\ r·r igu llrtit'"· L' l'lllll'Ptiida aulut·iza~ão ú soeierlado ano11.\ rr r:r .\HH'l'Íl'an Loi'Pmnl i H~ i-lal!'s Coq10ration para eont.inuar
a l'lltH'eiunar ua Hl'IJUitlira. t:nlll a alteração feita nos seus
t•si.:Jtutu.~ Jllll' moti\o da elevarão do capital social, de 10.000
doll:u·"· a I UO. 000 dullar~. na conformidade de resolução dos
l't'sp•·diYos accinnislas :ulovtada a 3 de novembro de 1922
.. ti•· dl•ela!':tt:i!o f1•ila JHda eompelentc directoria a 14 do
nrPsJJ!'' Jllf':r., ohst•n·antlo a l'l'ft•J•ida soriedadc as mesmas clausr!la.; q11n <U'itfiiJI:tlllwm o d•~l·.n•lo u. 10.858, de 22 do ahril
"'' I !I I 1, n l'ic:11ttlo olwigada a cumpri1· as formalidades ultcríPt't'S •·xigidas JH'la ll'gisla~,;fio r•rn vigor.
Hio de .JanciJ'o, 21l de maio ele 1923, 102" da Indopcndencil\
c :J~J" da Hepn!Jiica.

,\ll'i'II UH DA SiLVA BERNAilDES.

llliqucl Calmon du Pin c Almeida.

na imJWI'lancia total tlu
1; ::;Sij$'1//, rdutit'os ú t'()//.sti'Ucçãn de rlois cdi(icios no
/"'''" ,,.,,.rtnl)lhít·o ti" l."ífomi!lro :m;; do ramal tlc Tibaay,
,t,, /~si I' /I r/ I! tk F''''J'" So,·o,·•tiJnna

,IJ'i'i'"''" os /ll'n)<·clns ,. ul'('lfllll'lllus,

•( l l'n·~idt·rtl'-' da llt•Jttrhlil·a fios Estados Unidos llo Brasil,
:lll,·rtrlt•lulo :w qtll' J'l'qrwt'L'll a Estrada de [L•'·el'l'o Sot·ocabana
" dr• arrl!r·do ettltl :lH il!l't•rHttii,'ÍÍl'~ prestada:,; vela Jn~pecloria
J r·rlrT:tf das .Es[t.'<H.Ia~, tf('L'I'f'ta:

. \ri. 1.° Fie.am approvadoc; os projectos e orçamentos que

,.,,u, ,..,[!: lJai"xaHl .

nt)Jrieado~

pelo

director geral (]o Expe-

ti it:llil) Lla :-:lecrel a ria {]e E~ lado da V ht~;ãu e OIJI'as Pu!Jlieas,
J'PiaLiYo;> ú cuustruc~:ãu de dois edificius nu pu~;to Lelegraphicu

4111 kilomdro 3\J:-i do ramal de Tibagy, da EsLrad:t de Fel'l'u
;;or,wabana, eujo dr!jvio de t't'tJZ~UlWHto de trens foi approvado
'lll'lo tk•erl'fo 11. J:;, \;il, de :!:i de abril de iH:!::, :;eudo um
fi,•.)<('~; edil'il'i11s de•l i1tado ao l'llCUITegadu do reJtwido posto
1: o11i1'o no Jliii'I<JdiJI', ,. 111'1.:ados, l·e,;pec!.ivaulentn, em tu ;:2.í í$7~ti
,-. 'I: 1 íl$1~\!\ d1• a,.,·,!;·do row a:o rerlificações fnitas ·IJaiJUdles
"'·'.:alllf'Ilfll:o !lf'la ln,.,pedoria .L<'I'dr;ral das Estradas.
\r f. ~·." 1l1:poi:.; de apurada l'lll rr;;nlat· I uma da dll l'tlllf.as,
::r·t·:i I'SI'I'ipl.t!r:••l:t na cunl.a 111\ rapif:•l do mew·iouadu l'Uillal
a tlr'."l"'':t iflll', af,; :11• IIIUXillln 11!1:~ on:a1neutus IJJ'a. appro' ad11.':. 11:1. Íl!I!J"''/ruwia tolai d1: J, :;:::;)$\li I, fllr· df;Tli\UIJJellfo
r.,.:tJ iz:tda r·nr11 u ':oll"lrurr:iío dos dois r:difieiofl .
.\r·l. :L" l'ara a l'llllcll!são da' J'r'SJ'I'l'.t.iva.s n!Jra:; l'ic:1 JIICII',.:rd" o pr·a:~n rlr~ ~1.:is JtH:Zr'o, a l'·llltfar da data Plll que a re'flil'l'l't!lr: r,.,,. ll<Jlifirada dll pre. eltlr) dr•cr·pfo.
1\Ío dr: .f:tlii'ÍI'I', :!\J d1: llliiÍO de 1!L:::, lfl·:" da lllrl<·i"'llrlr•lii'Ía
,.

:;~, ..

da lli·ptlldil'a.
V'

•'''
111. .'.' !l I H· :d. \li! 111: I !l_' ;;
• \ 11/JJ'tU~t' as. of!t'J'(fr'rit'S

- lUOa t.',· ,.. :~·:·lll·l.t''··.

j'r•ilo.•: nu' f.',dHl~IIP.\' t/,~ Crunjulllhi,r. ~C...'on-~
t·nt;l.

,o,·.-\!~·

,·11r

,'<rtnl'.":,.

r·· /1r·l<~

,f,.

/;,~~.,

{'o r• lu
(J J>r·r::-.irh"Ji•· du. H''fHthlira rlrh !•>:hdns U11idr·:-; do i!ra:.;d,
:rl.lr:rrdr•rH!o :1'• •1111' rr·qtll'!'l'll a (:PIIlp:•nl!ia Sant.isla d1• Sr·gl!l'oc·.
I'Oin si':dn 1'111 :-;a,ifqs. J•;f;i;u[,, rln f-:. l'a1!ln, antorizada a ftllll'l'i<::nar pr:ln rl1·r·r·r·l•• 11. l:J.'I·i'l, dr• :J <J,. :;dembrP dn 1!11!1, re~uhn app nwa r :!c; ali r: rar:•1r:''' 1'1:i I a.' rw" Sl'l!s l'.';f a I 'I t n:; JlPla
:''"''llllilr;a V''ral cxlr·:wrdinaria d•: '.?!l d•· ago:;[o rk I rl:?;!, rol',./anfi'S da r·!.;pr'l~li\·a :u·ia, fJI!<~ a r•sl.r• :tl:umpanlia, l'l>ltLillll:t!l<lu
a n•nrpanlria a np•~rat' snjnita a11 l'P;~intr:n da lcgisbu:.;Jn vi.,~enfe
n da ·que Yit'l.' a ser protntd 0ada :-:uLn) u ulüt:d•J Llc: :;u~'·''
1 'lH'r:u;õcs.
!tio dn .Jam·i1·o, ~n dr: 111ai<> ,J,. 1 ' .. J.
<.lr•JI('ia e :.;~)" da ltqlllldica.
11·)'1

n.

J.

S•IIII])(IÍO

\'id!ll.

111·: .!~1 lll·; J\1.\IU lJl: 1!1!:!

O l't'l'''idl•llff• d~l II.•·PIIhlil'a f!,,., f•>.t:,,Jn;; Tlnirl,; ''" nr:1.~il,
,.,, \ j,;l;• do OI I<' r·:-.pu!. ~ f)plr•!,·;or·ia l·'iE:1::tl !111 Tltr• .'1)11!'" N:ti'ÍIIII:\1
!1•1 f'>;J·ado d11 .\IIJ;JZ0/1:1~, l'lll rd'fir:in ll. ;>'>, rJ,• I) d1• '1'"''1'1' UIf ;, 1Ht. l'l~sotvf• !''''·fffir~tr.

do 1norln

~=~·'"~1li' 1 fr\

c_J dr"'í'j'IP ll.

-r:·;,'i(L',
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.\CTOS DO PODER EXECUTIV')

d,• 2 d:~ oulubt·n de 1922, que fixa o numero Lle fiseacs para o
S!'t'Yit)o de fiseuliz:q:fío da cobrança do sellu adhcsivo e outros
impo.q.o.s a que rstin~rem suj~itos os papeis c doeumcntos do
fr:m:r-'orlr marítimo e fluvial c de 1'retamcnb, de navios:
Onde ~m li\: d~s[adn do Amazona!'! - 3 ~ Mumíos; Porto
YHiw: Hio 13ranco». dr•ve-~e lf't': <~Estado tio Antazonns-2T:l;utúoH: l'ori•J \'•~lho r•. 'f,~tTitorio do Acre - 1 llio
J:raJH~U~>~

lli11 "') .Jan"i""· ~·g rll'
d,·rwia c ~l::i" da H"Ptil>]Íe<J..

maio 1h~ 1!l23, 10:2" da •lntlc•vcn'.nTntm DA SII..vt. IlmtN.\HDES.

Jl. A. SaJHJJaio Vidal.

DEI:UETO N. IG.OGJ
\lf•T•t "

-·l.JE

rf,·numillru·,in tlos

G DE

JUNlHi

immcdialos dos

ng 1!)23
encouraçado.~

··J!itllrs f,'e/'ucs" c ''São Paulo"

o

l'rt· •idt•ltfl: da llt•ptJhlira doR Estados Undios do

all,.lldt•ndo ao qrw llw
tia :\fat·inlw, ~
l;nnsid~t'alldo

1:xpo;-:

!Jllt~

u,;

o minislt·o de
inuncdia{os

Bt·a>~il,

1~sLado

dos Negocios

tlofl

cneouraçados

Jlintts Ucru!'8 e 8fín l'ttu.lo, JH'Ia imporl.ancia de fuucções que
l':d~l·cnm a .IJnl'do, ILiio JWdmn ser equiparados aos de outros

11avins, não :,(, f'III vil'lwln rio gt·amic numero de officiaes, suboí'l'iciaeH e rn'at:as que compõem as respectivas guarni,..~,.,,, acirna do lnil. f'unw tambcm pela fiscalização quo são
l·llt'i~mdm; a r•:;:rm~t·t· ~o!.>rn css•~ pessoal e sobre o maLerial;
Consi<ll'rando qnn no Cot'JIO de Marinheiros Nacionaes o
~~~~ Halalltão Naval a segunda autoridade tem a denominação
ti•.: ::;egundo coammndante:
Hesolvr·, de ael'ôrdo com a autorizacão contida no n. 11
•la lei n. ·í .li:?G, dr, :1 de .ianriro do corrente anno:
..c\eli.~o llll Ít:O.
0~ i tlllllediatos dos PIICOUI'Uf;Udllii
f.ypo
J/ inus Gcraes passam a denominar-se segundos cornmandantes,
com as nff.rihuiçõe~ definidas no art. 2• do decreto n. !4.980,
d1) (i do setembro rln Hl21, Ordenança da Armada e mais ditl1'";' i•:õe~ eut vigor; rrgovadas as disposições em contrario.,
llio do .Janeiro, () tle junho de 1923, 102• lia Indepen...
''''lll'ia c :'lf/' tia llcpulJiiea.,
An'I'Irun DA

SILVA BEllNAHDBs.-

illcxand1'ÜW Faria de Alencm·.

DECHJi:TO N.

IG.l)(j~

---

IJE

ü UE .ILINJIU

[)L\

l!Y!:.i

1'1'1' ulilidork pnlilir·o, o.~ 1·~1'/'t'IIOS c }ll't'dins siluwlus no IJ<~Íi'I'IJ do. /Jucaiua. pul'ln tfl: Sa11tus. h's!mlo di!,
S!Í•I l'tlltlo.

Jl!·ç•t.Jli'"Jil'ill,

f I l'rt>sidt•nl"

!·;~lado:;

da 1:1'/'i!ldit'a dos

l'nidos do

fln•~if

:·

C:on~ id••1·andn q1 "' "" f el'l'l'llll~ ·~ prPd i os si!.u:ulo>' 110 Lia i l'l'o
ti~· B(II':IÍIIa. "'''''" "'' ~an[ns . .l~slnti•J "'' :-:.:111 Paulo. silt• i~tdi~
i"'l!ca\·l'is :'1 t'llll~dl'llt'r.:iio dP nnm lla:w rl1· ,\\·i:H:iio :'ia\·al;
Ct.•usidl'l'alldll qt.lf' ,·~ ri~ gralld•! ur:;enda s••flif'lflanle
l'flll<ft·lwf•fio·

Jk :ir•t:t~l't/11 !'11111 O l't•gnfallll'llio :111111'.\11 an dcerdn lllllllt't'O
.!t:,li, dl' !I dt· """'lllill'o di' f!Hfl. r•.X[ll'r!ido fl"l' fol'l:<~ "" dt•r'J'I'fo
,,..~i..:l;!li\n 11. 1.0:.!1. dr• :_)·(j dr• iJ!.!n:...:f~l itlllf•i·irH', ,. 1\fl...: '''1'/llih
"" <11'1.. :i!Hl dt• l:odigtl Civil, deerela:
.\1'1. f." l·'it·a•n dt·sapl'llJII'iadns, !'"'' 111 ilidad•· JHJidit·n, r•s
l··•·l'''ll"' P Pl'r•rlit.JS c:ilnados 110 ll:tÍI'I't• da .llcwaina, porlo rlt:
~-a1tlo~, E:·dado d(' ~iin Paulo. c'.Olllpreht'lHiidns na planla appro\ atl:! r· q11c~ l'il'a l'nzc•nrln pa1:ln illlt'~'I'UIIIP d••slf' dr'l'l'<'io, t'Oill
tilll<l. a1·ca rll' <'I:'H.'/15"'" (quall'OI)t'lllt•s" \'illl" r· uilo 1nil :·wln·Í

,.,."'"" r~ qHiliZI'

"\l'l. :!."

melros quadrados).
as cfisposir:•-•"s

HPvn~aiii-H~

!tio rle .Jaut>ÍI'o, li rll' .iltnlio dt•
tlt· 1tt•

t'lll t:on!l':ti'ÍII.

1\t~·::.

lO~"

d:1

lndP[tt'll-

ia n 3fi" ela llcpu bl ica.
;\ 1\'l'Jil'll

~~~- \'.~

IJ.\

·~llc;w mll'i il"

• \Ji}II'0/'1/

e

F111'iu d1.~ •tk w·w· .

1/1111/tf!l r',t'l.'f'/lff/1' 11 J't'f{llfll/111'1/./1!
/urlu-1/llliul'

dos

BEIIN.\Illll·:.-; •.

do

SI'J'('ÍI'u

i/,~ f'S·•

f'on·ns '1/0I'IIr's

I) 1'1·c•-;idt•nl1' da IIPpllldica dos l·:slad•l.~ Lnid11s "" llra~if.
ll·::tllli<l da alllili'ÍZar:fio l'llllS(allil' do :11'/. 1:: do dt'l'l'l'fo 11111111'1'11 \.OJ:>. "''!I dP .ialli'ÍI'II rlt> 1\l·!o. 1'1'\ Íf:orado 'I"''" ad. I [
d11 d<'ITI'(II 11. Í.•li:'.(i. rfp :: tfl' ,Í;JIII'ÍI'II do Clll'l'l'llit~ :1111'11, 1'1~
'-'111\1•
dr:

:qJJI!'o\ar

r·

t·.~lado-IIJaÍol'

11

l't'.t.:lli:tllll'lllo " "

,,.1·vico

Jllanrl:ll'

I'X"t:IIIHI'

das

lla\'ar•:.;, qt11: a r•s'l" a•·•HII)':tlllia,
l'dllt'lll:l""
\lt'.\:llldi'ÍII"
J:'aria ck

fol'l:as

:t·<'-'.ic:11:td11 pl'!o :tllilÍI';uil<'
ll•'ll!::tl'. lllini~ll'll da .\JariniJa.

I!ÍII tll' .Jallt'ÍI'II. (i ti•• j1111if11 ti••
,·i:l 1:

T'i" da llcpuldit:•.

1!1~·::.

J\1:'1'11·1.1: 11.\

fll·_'" da lll•l''llf'll!]l'tl-

:-lJL\il UJ-:ii:-:.\1:111·:~~.

Jl!r:.rundl·il•<~ Pru·i·~ r/e

i! I•_' I'' nr,

ÁC'tOtd:}Q POt>ER EXECUTIVO
DECRETO N. 16.064 -

DE

6

DE

513

JUNllO DÉ 1923

.~rí os comma.udos dtU E.scolas dtJ Grumctes
,\JH'r'm{i;cs Jfw'iufu•i,·os da Capital Federal

lkunc em. wn

c dd

U PrP,.;idmdP. da ltepul•lka dos Estados Unidos do Brasil,
:dI Pl!llendn :w 'flH' expoz n !llinistro de Estado da 1\lafinlia

"

ll'é'lHI"

da

nulnrizat;fio contida no art. 13 do de-

rrr'l" 11. í. 015. dP ~~ df' ,janeiro do 1920, revigorado pelo arf íg•, I I tJ,, dPrTel o n. \. l\26, tle 3 de janeiro do corrent,e an''"· n·solYr' l'l'llltir t·m um só os 1;ornmandos das J<;scolas de

P Uf' Apl't•JHiize~ '.lal'inlwiros da Capital Federal, quB
'" denominal':i «Commando das Escolas de Grunwtm; e de
1\pnmdiwf; Marinheiros da Cavital Federal»; revogadas as dispusiçõcs em contrario ..
(:lllllJPie~

Hio de .laneiro. o de junho de 1923, 102" da Independeu...
t'ia c 35• da Republica.
-\H1'HUR IJA SILVA BERNAltDES.

Alexandrino Faria de Alencar.

I)ECH F. TO N. l G, 06;) -- DE 12 DE JUNHO DE f 923
11'1)rovn o pt o,if't:lo e orçamento, na importancía de l'éi.f
10:811$690 (de:. wntos oitoeentos e quarenta e um mil
seiscentos e nommta réis) para construc.ção de um abrigo

para mrtom.m:cis de linha c rnodi(icação de um desvio na
cslw~ao de :;1uit·yl111, da Estrada. de FeiTO do

f'splanadrz da
l'arand.

O Pre~idenle da Republiea dos E~tados Unidos do Brasil,
ll.lLcnrlcr:do ao que rc•1uerru a Companhia Estrada de Feno São
Paulo-Hio Grande, arrendalaria da Estrada de Ferro dn Parall':i, ''· de aednlo com as informações prestadas pela Insperloria FcdPral das Esl t•adas, decreta:
Art. .f." Para conslrucção de um abrigo para auf.omovcis
'1'~ linha e llWLlil'il'<l~ãn de um dos desvios existentes na esplana(b ria e~t~Jção d•) Curyt iha, da E><trada de l''·erro do Paraná,
fic:nn appro,·:tdo,; o projeelo c o r·espectivo orçamento, na imporl:mcnt de lO :8H$6g.O• (dez contos oitocentos e quarent.a e
nm mil seiscentos r. nonmta réis), os quam1 com este baixam,•
'I'Jlbric:~dos pelo din•etor geral de Expediente da Secretaria de
r :dado da Viação r. Obras Publicas.
Art. 2. '' InscrcYel'-sc-ha na conta de capital referida na
aliena c da clausula i8 do contraclo de consolidação, celebeado a
~·!1 de janeiro de 19JG, a despesa que, até o maximo do orcamenta ora approvado, i'ôr effectuada ·com a respectiva con;;t.mcçãt'. d!~pois de npurada de accôrdo com o disposto no rer11lamcnto de tnmada -ac constas.
Lei• de 1923 -

VoL II
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51!

(0!'

M:TO~

~\ri .. :; . t•
::r•r;í d~ ~~

ft'll(e n•cf'ilf:l'

DO l'Ol>Ef\ tXECUTI\'<1

lH':lZO parn :1 ~·:;l::·lu--:ilt' t!f --..~ re~q•r~(.r h· r)~~ _cf'l'\-i(ft·r>~) llll'i':I'S, l:<lrttadn,; da d:rl.;> 1':11 IJIW ;1 :Tt!'J<'-

()

lll.•t. iril':H::iu dt·:;i e t!•·•:nJ• '·

Hio de .J:meiru !:! J•.: ,iutt!w dl'
cia c 3ií'' Úil Jtq,ublica .

l!J~~:, l!J3"

t.la lwlrvcwJun-

. \Tu··· /!11 Jfini:f•.'i'i" r{(l rirll'tJII 1' 1)/1.''<1> ]JIIlJ/i.<:l/} () 1'/'r'lfi{O 1:.';JI''''illl ,,. ~.on:f;tHI$ l•f11ÍIIh••ilfus nmfus tf,· r,:;s·!, Jilll'l! vcl'ru·rt'l' f/ ''''·'f!I"SOS ,f,· /JIII/1:/'Íf/{ I' w··;,·nr•f 1'1111/ fi 1'11/lsf/'1/l'l''l')

r/.;

pJ:JIII/

ri~·

Uort'n

,1,'1/}li,.,'lf

o.. \H~fi'tl

do·;

/(1

i ..;

() 1'1'1':-'idt•ll/1' da Hr·pulll i<'il r]"~ F:;I;HIII·' l'nid!l'< <l<t Hr;t~i;,
d;1. anlnri;ar;iip t·illl!<lanl" do :11'1. !r í <la l<'i 11. í. r;::~, ,:.:
li dt· .ia11••i!·o olt• t'<>l'l'<'llt<• <11111<1, 1'~'"''1'''' nlll'iJ' :!<J 'liui:·•l<·•·i•J ,j,).
\'i:lf'ií<J ,. Oln·:ts Pttblira~ 11 erPdi(n •·sp<•ei:tl "'' ~.ou :OIJIIS (quili -:111li<.t

JJiii·ÍJI,s 1'<:11111.~ fip J'(·j~'. SI'THIO 1flii:Oil0~ dPclinrtdo~ :1 1Hi1l<'l'l,l\
e ífl(l :000~. par·a ll('CO!T<'r ;i.; !lf?~l"'·':l~ ·.,,. yr•flt'irrlctti<J~ e snlaT·in.~ dn JII'S.~Prtl da ;,• di\ i~i\11
j:l'll\ i::<H'Ía,
I'Jl1jl1'1'~Dt.IO
il.l
t'llllo<lf'llt'('~" "" J':llnal d" narT;-, \l:tn·':t a :\n·~i'a d11,; lki·:. da
F'liadrt <Ir· ,.-,.,'1', (),·,;!1\ dt• \-lirws. no <'<.H'!'I';!I•: 1''\l:.'l'l:l''in.
]!in •i<' .l~'.!l<'it·ll, L' dr• jPniJ:J :1•·
d•·ncia r> ;J;,·· da HqtttlJiie:'.

DEOllETO N. l!i.OGI

---DE

1::

r;1;•';, 111~" dii lll:lt•l":ll-

PL .JL\1! 1 ) ll!•: ]!);~::

o i't'l'c.<idt·llll' •In n.. puhlit~a iiiiS r-:,;lad"" Unido~ tlP l.ll·asii
•li-clara <1'1<' fit'll'" r•~n!lllltTitlus par:1. t'ltl!t~~ n::; r:fl'\'i!w; :r itt"''I"'!HI<'IIt·i::. da •flllll!.!l'i:l I' ~1'11 aefll<ti I iO\'I'l'!JO.
!tio

t·i:~ ,. :J:í"

dt~

.JanPirn. 1:: tio jtllll"' d"
da H"P'1hlka.

l~t·•::,

.\lt'l'Jll'11 ll.\

llí2'' d:~ Tndt']:•'l1rl"H.

~11..\.\ .):J:il:\.\1:111::'.
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In·:

11; u;-: ,Jl":\Ho 1)1> 1\l'.';~

.IJI/JI'tu.w a •:u11sliluiçtiu da. Sur.:ictlad'~ de Seguros ,lfutuos sobi'P.
a· Vida .. rc:·rt. CnL:'> ''111 sucicrladtJ mwurmw. c os novos csIITlr!fo~ ndoptorlo.v JH!{o •rs.~·-~ •nbl·:a
I~ i/,: jml'~iru 1k 19:!.'1

(l•.·ml. e:r.tro.al'dilwl'in de

O Pl·t•-<idenlt• ua 1\epublil'a Llus .Est.adu:-> Unido~ do Hr·a~il,
~l.l.emlendo :m IJIH' l't'((lll'l'Ptl a Sociedade do St~gm·os l\lutuus
c•,l.Jr•• 3 Yida «\.('!'<! Cruzl> aul.ot·izad;t a funcr.iunur pelo deITCto n. l~l.Ot;U, d'! :!li de .iunho de l\HS, H com cada-patente
li. I ::i9, dtl O dr. .i ulhn do mc~lllO nu no, rc,;ulve approvar as
n•-<<tlw~fic.; da U:'"l'llJbl(·a ;;·pral t•xt.l'aonlinal·ia de 12 de janeiro
d•l l U:!:l J•el-a qu a I 1icun Cl'll'if i f ui tia em ~orietlade: anonyma,
"L'JJtk• fmnsfeJ·ida a ::<lla ;,;éJ,~ da t~apital tlu Estado da Bahia.
par:u e'-l:t Capital. nte•iianfc a~ clau~ulu< abaiXLl o devendo o~
"'-'li" e"laluto.; '1'1' r··~h!rad•J-~ Ct.IIU as seguintes m•Juificaçõcs:
T
•.\l'l'l'('::il:I'IILL'-'t' :li! 31'( .• ;J:! O :-<CI;Uillft•; <<.\:nte~ lil' feita. a
di,fribuil:iiu de que ft'ala 1.'-'''-' al'ligu, set·ãu deduzido$ dos Iu-

rms prodmido.-< prlos srr;·ur·os eont p:n'l.icipa•:ãu, de accôrdo
t:nttt a l'~eripfurat:iio da t•mnpanhia. üã% que scr·ão attrilluidos :i~ apolices de-<sa. dnsst•; ••s,>a perBc•utagem llcverú ser,
t·r·,·i,la "" l'irn d,. In•" nnno-'.
I[

.\s npeJ·a,c{)e.'-' ti•· .<rgul'o-< tct'!'eslrn~ ,, marítimo~ sú po ...
dt.•rii.o 6('1' l'fft.•et.uada,; lltNiianln antot·izaJ;iío e~p•·eial do G<)-

'tnto, tlen•ndo para tal fiut .;et· l'levarJ" o seu capila~ social
de accônlo CLHll o~ nrf". ·:" •' \J": do deerelu n. l \,, 593, de 31
de der.cmbr·o flp 1!''!11 t' ·ali-taz<!r as di,pusiçõ··~ da legislação
('111

yj~l)!".

III
A '-'•H·ietlade <,\·,,ra Cruz.>>, con~lituida em socrcdade' anonyum. ntllt sédo nc~l:t Capital, assume n responsabil'i<lade de
I• tda.s as ope1·a~;ões e t••ml rael o,; de :;pguros effecLuado!:! om
Yirlude da auloriza•;fitJ eouecuida pelo decr·~ln 11. -13.080, de
'!G de .iunhn de 1!118'·, continuando o dcpu~ito do garantia de
~OU :UOU!Jt jú dfeetuatlo no Thc~ourn Nacional em 9 de julho
dn mcs!ll" armo) a. ;..:aranf.ir erxclusivamcnl.e as upc·raçÕ'cs do
,e~uru;; ((111' ittlt:rt~~l.l.lll á vida humana.
lV
,\ :-;ocicdade AllullYIWL «\'em Cruz)} 11Lscrvará as dispo:-ioucs t.la Ieg:i~I:u;ãu em 'i::;ot· P- da {{Ue <lo fuluru fúr 1H'Ollllll;;"atla ~oltre o oiJjt~clu de ~uas opcraçõo!-:.
lliu de .Janeiro, 11 G de .iuullnl de Hl:!~l, 10~" da lndeucud•.~ucia e :J::i" da HepubJíc;l,
Alll'UliH to.\ ~lL\.•\ BEHl\AHUJj~.

ll. ,1, Sll!Jtpoio \'üf'll.

!iiG

.\C1'0~

DO PODEr. P.:Xr:r;urzv,l

DEGfiETO N. fG.069

-DI'.

21

DI'. .JUNH0 DE

lU:':!

Mini.~lr'J"in dn r;11erra n n·edito rspecirzl dt• Trts;
:13. fj62 :!J72$21li, 11art• 11tfrmdr1· a d,espcsaij da vt:rllrt 9', rlo

"\T•r·· ao

oronnorto Jill!'a " I'I· 'I'I'ÍI'Ífl

tk I :1.:?2.

() l'rr~id1'Td ,. d:~ 1: •·p11 hl i e~ dn~ E';(adm• L nidpo rio Bra:-;il,
11 -:nvlo da :11Jinrizaçfín cnnslanf.P f!,l ar! .. 4G, n. X';. da lei
11. '1.63.'!, dt· !i rir· jinwir11 ullimn. r I rndo ouvido o Trilmn:J.l
d .. C•mfas, na r,·,nna das disposir;iiPc' rrn 1·ignt', l'f';•nlve :1hri1·
:1•1 i\lini:<l•·ri11 da 1;UPJI"::t o c.rec!iln p,;p('eial da qu;~nlia rk n~is
::::. :,,;·•

para regularizar o pag-anlf•nfo •k tkspcsa:'l
I' g•·af.ifil'1<:ões d1• praça~
lll'l_';qo)l"l!ill do lllf'SIIIII IIIÍllÍSti'T'ÍII. flll I'·;I>!'I'Íl'ÍI)

:!17:!~::: I~).

:r•ila' l"'ia \<·r·i1:1 !I", ,,:-::oldo:<. d.apa~
•io•

pl't'h, rf•1

<I·· I !I'_'.
f:i11 d:· .1;Hll'il'll, :21 dr• jnnl1n d·· 111":'. f()·_'" d:1 llldo•.pr•ndo·:!l:ia I' :tr!" lia H<'flllhlira.

'":>ECRETO 16.070

~''}'!ui.'(! u

Ju!lj('l.'[u •:

Não roi pnblícadu

OI'ÇIII!ICI!{O '1/tl

(srof.r r:unfos t/fl::,•'l11os ,; ,çesscntn

i;11p01·frmcírr. de '7:;:!tU:).í.i,')
f!

donç mil qu.oli'(lf'f:Hfos u

s••f,nla r: dnco l'liis í. J117ra m .. :rtwrr7.mento dn. instnllnçfio
.wmifaria da r:slo.çüo do I'fJrfo 11. J'r:dro li, da L'slrar!a
,•,. Fr:I'I'O

do l'arami .

.() Prc;;idcntc ria iRcpubliea dos E~larlos Unidos rio Bra·sil,
;1l fr•prfcndo ao rJuc rpquercu a Companllia Estrada de Frt'l'o
~'fii) J';:mlo-Tlio Grandr, arrenda faria d:-~ Esl rRrJa di:' FmT11 do
l':JI':lllfL ''· (JC ar·et,rdo eom a~ informaçi:íc:> prPslada~ ur.la J 11: fll'l'foria J'c<!Pral da:-; Esfr:-lflrts, dccrrfa:
Arl. 1." Para 1'.\1'-f!ll•)io do"· InclllnJ'anJPnfns d:1 insl.~·llai;.'ífl
''anii.:.JJ·ia <la cslaçã 0 do Po.rto D. Pedro JI, da Estrada dq .Fern•
•In l'aranú, dn qlln é arrendalaria a Companhia Estrada dn J•'crro
:·;:ío l'auln-J\io Grandn. ficam approvarlos o proje.r,fo por esl:t
apr•~Stmlad<J " orç.amcnf.u organizado na In~pecloria Ferlcr(•!
lf:J.-; ]'~.'Irada~. na illlporf.ancia de 'i :.2(;?8'1'1;, (sel,.e cottbJ·~ r!uZPnl.w~ ,.. sp;;~rnla " dons ll!il quatrocentos e seLe.nta ~~ r~inr~•J
r··· i c:). r·nnforllll' o·s rlor.JJ!lltmlos qur a PSfn arornpanlwnt. rlll,ri•·:lduc: pelo di reei or geral r!n cxpud i ente da R•lC!"t'l:ll·ia de
1·: l::rln da Viru.:fto n Obras Publica3.
:\ri.. :.'." lnsei'C\Cr-~e-á na conta tlr• eapilal rf'ftTída na
ai inc:1 r: da clausula íS, do contracl.o dn consolidação eelei.Jrado c•111 .2,! de jane.iro de 1916. depois .r!e -apurada em re.gnlflr
r,"ll:."lt• dr~ eonta~, a dPspe."a que, at.'~ n LnaxiLtLo flp

'"'"<I"'""'"
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ora approvado, fôr· effectuada com os roferido_s melhoramentos.
Art. 3. .O prazo para conclusão dos servicos 'ser4 de oi
(quatro) meze~·. contados da data em que. a requerente receber notificação deste decreto.
Rio de Janeiro, 21 de jun~ho de 1923 102• da Independenci~ r :~5· da iRepublica.
'
0

Atnnun

DA SrLVA

BEnNARDEfl.

Franciscp Sá.,

DECRETO N. 1G.Oi2

-DE

21

1023

DE JUNHO DE

J ufm'Í::.tt a Com}Janhia Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande a cuust ntir cuuw ob1·as novas po·r conta do custeio
um desvio d1· ~~ru::;amcnto corn posto telearapliico, nJ
kilornetro .'161. S.'l8 da linha de São Prancisco
rO PJ'esidenfe rla Republica doS' Estados Unidos do Brasil,
attend.endo ao que requereu a Companhia Estrada de iFcr·ro
~fio Paulo-Rio Grande e de accôrdo com o parecer a res·pcito
1' t r.~<:tado pel:t Inspr.doria .Federal das Estradas, decreta:
.\rt. L" Fica :t Compan!hia Estrada de Ferro São PauloJtio ·Grande, conee,·sionaria da linha de .S. Francisco a Porto
União, autr.>rizada a construir, como obras novas por conta
do eU'slein dt~'·sa iittha, o desvio de cruzamento servido por
t>lll pos'fu LPlf'gTafJ'hico, a que ~e. refero a segunda partfl da
:1linca a, do art. 1" do decreto n. 1•5.460, de 30 de abril de
11'22, c cujo projecto e respectivo orcamento, na imporLancia
do 37:074$:215 (trinta c sete contos novecentos e setenta 6
quatro mil duzentos .o quinze réis), foram approvadms pelo
citado de.creto.
Art. 2." Revoga--se o artigo 2" do decreto n. f5.'4ô0, de
::o de abril de 1!J:!2, na parte em que aut.orizou a i'l1Scripcão
daquella despesa na conta das taxas addicionae.s a que sr refere a portaria e.xpedida pelo Ministerio da Via~ão o IObras
Publicas em 21 de janeiro de 1921.
P.io de .Janeiro. 21 de junho de Hl23, 102" da l'ndeTH>ndcneia ·~ :lo:i" da Republica.
ARTJIUl't

n.À

StLVA

BERNARDES ,,

Francisco Sá.,
DECRET:O "\. 16.073-DE 21

DE .TUNHO DE

1923

Approva os pm.icctos e respectivos m·çarnentos, nas importanGias de f: 731i-18-1. e 21:032$806, para execução de
obras destinadas ao u1·viço de uma balança automatica
pm·a 1Jesaqcrn de vagâcs carregado.ç de cannas, no Jcilornetro 19,400 dn Estrada ele Ferro Central de Pernambuco
O Pr·pqj(]pnf:' da HPpnblira do~ Est.aclos Unido,; do Brasil,
., f f Pnrknd" :tq qn" n'qn et·Pu The Great \V.estern o f BrasU

!; 1:~
HailiYay Comp:my, LimitPd. :u-rrndatn1·ia rln r:~lnrln rlr Fl'rrl)
Ct•rl! r·al ri•• I'I'UI:llnhnrn ,. rlr nrr••kdn r•nrn ns iefor'lllllri'íf'~
Ju·r•<l ada,; JH•I·a ln·<fiP!'I n'r·ia FPdPr·al ri~" E, lr·:vla". clt>rtPI a:
Ar·l ig·o uni•·n. FiC"~lll ftJifi!'OVadn<.:, di' nr(•,';r:lo rmn ""
r)n('lllllf>!lfn~ ljlll' ''"''' f'.'i•• h:ri:larn rulll'irnilns p,.!L dir·rrfnr·
r;•~ral d•~ .1-::tp••dh·iti.P da :-:.•cr·l'l:wia fl,. J>lado :Jn.; .\i'~l)l'io.~ da
VioJ~iin ·~ Ol11·a.-: l'llhli,·a-. ,,,; fli'HÍfli'f•~"
r>
1'<'.-'P"''Iiyn~
or<:anwnlo.-'. na'l Íllll•"''l:lill'i:h d" 5~ ;:;;;-1~:-1 (.c••li••'PTJI:t~ " !Tinta
r .~PÍ'l lill!'!l". d••;nilt; :'llifli.l;;><: I' II!Jl ]1·'1111.1') fl .2·; :ll:I:'~Rilli
(\·iu!•~ ,. "'''" ,.,,,ti.Jc Jr·i,tl:t ~~ dnn.; wil ,. "iforr>JÜO~ P Sf'Í~
,,~1~), 1-,:lr'il P\..4 (·tJr·::l) (k• n},r·n~ n~~e,·:-.:_;:;t,r·i:l.., (l,•·.:tin:HI!'t~ nn SPT'\·ir;o di' lil!la l•~l:ll;••:t :H•i'""al i<':! 1<11':• pr·,':l).'··rn •111 \':l;:!;ÍÍI'.~ r:w,.,·.~arln~ "'' i':lllll~··, r; .. l.il<llfli'tl'il 1!1. ',11() d:t E-<tr·ada
F•'!'I'O
CNIIr·;~l d•• l'•'i'll:unl"'''"· da ,.,~dl' fP: :·o-viar·ia ar·J•P.Ilflada a
Tlw Gr·ral \Vr•-<li·r·n o!' Hr::tsil ltail\\ay t!nmp:Hl~". Lirnil.rd, no~
tm·rno~ do i'J•nlral'lo n·l••lll'ndn r-n1 1 Íl'IIHI•• dn dPrl'i'!n lllllUI'l'fl
ll. ;(~ri. ;ir• ? i dt· :1go.~f o <IP 1!'l'?O.
~ L" .\~ dr'"P''':l"
ai(· n Iltaxirll•l rl•·~ nrr:arnrn!rF ora
appl'il\"ados. fnr···m :1punulns r•m rpg·lllftf· fom•Hln d•• eoHJa,,
li•) I ••r·iio ~ .. r· ll'vad:t.s .:í remia f!,. ru.~f.Pio rla lll('fJr.ionadn p;;frar.la.
11a l'nllrnnnirlad,. rio diopo,f" n:1 :liinP:I ,. da rlnn.~nla 1 ;, du
1· i f :ui" l'nlll r·arl n.
~ :!." A hal:twa anlornnf if'a rl•• flll•' lral:t t'"ir> r'Pcr\'ln. t'J•thnra trnlr:t .-idll l'ot·nN·ida :í. 'f')tP r::•t•::l Wr·~trrn or Br·a~il Hailway Cnmp[ID\', Lirnilr•d, p!'lro Cr•n! r·o rlr• !'or·nrrPd<'il'''~ dr• 1':111Il:l!'l dP l'<'l'll:lnilll:en. á ~11a ru:-ta. ficará C'rtlr···~.!P, ••xrln:.:ivnJru•Hic• :í g-Jial'li:l d:HJIIPila r·ornpanhia. ll"'' n:ín a pnd•·r·:', r·PI ir:Jr• •;~·rn o c<•Il'i'lll illlt'ltl<l do flll\'1'1'1111. dl'\'í'ndn •·mt-••1'1 :li ·:1
t:unhPJn JIOI' !'IH!Ia dP 1'11:->i••in dn l'f'i'l·•·idrt l'o0 !J·:HI.r.
nin dP .J:lll•·'l'ol. :!J r]p jnnlin oJ,. J~l".':l. 111'!'
Ja
lii.Jt'•J:o'll·
rlrncia ,, :l;, .. .!:.L ll:•p:rt<lil':r.
1

oe

'1""

DEOHF.TO

~.

tt:. I.!:' i

...._nr: ':: rn' .n·-,no r>~' ! ~•:::

t·rtn o mPdo/1111 t'r mmPIIWí'flli1'1' ·inf1'1'-td/íod11. l'hlliil•ulrr -:Jf,'.
tln7Jw da \'ir> I n1·io ..

O Prr~iclrnlf\ rla firpnbliea do:; Esl::rdos lJnidoi-1 do Dm;;;rl.
um:irlf'rand{l qll!' "rn :!í dl' ,ianr.iro rlf' 19l!l a r.nnl'f1rf'nr.i:\ da
J•az appro\'OII a Jll'nno~f:r rio maT·rchal Foeh, para ql!P Indo.~
rH combaiP.ntP' ;la pr·anrlf\ gHrn·a t'PI'I'hl's.-Prn llilla nwsma uwtlalha ~OilliJI('lllnraliY;l. qur, 11'-':líln pot• ellP~ ('tl) Inda.' :1.o. Jl:ll'ff'.-'
dn :'llnndo. dn·r>r·:í n::m!PJ' n.-; ;:pufimronto~ rlt• f'!,.r·nn rarn:lf'a<kr:CI'm ,!111' fiz<>J·am •.c:n!lf·r o r·ampo 1k lmfallla. n fn1'1:a rio~ P.:tri···ifo,;, 11 :l"""!!lii':JI' pela J'I'COrr!ac;üo, rlnrnnfl\ a p:w. a g-randrz:r
!1:1.; naçíif's alliarl:l~: ronoid~>J'tlnrlo qur uma rommic;~ão inlf'r:llliarla t• ..;J abr~!l't'l'll lll:l i q t n l'llP. qw· ro<a mrdalha sPd:l. r!JaJnnda. •.\ladalh:! r!:l Yidnri:l~, ,. ']111' :lS II'~Tfl~ nnl':t a clf:l I'(HI('f--·-·:i.n dr·Yinm ~f"' !;11•-' q11P 1'\'il:!"''~''il :1 -n:1. •:onJ'ucfín ,.,.,,,
qii:JirpiPJ' nul r·a nJf•dallr:l l'll/lillll'lllnr·:Jl iYa. ;·:•-nll·•·. )li<i' PI'"P'''Ia
fi,, fiiÍIIÍ•Irn da \l:lr'illha. 1'. r•m li~ll'lill>l'.i:r l'olrlo "" fii'ÍTH'ipi •·:
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hasieos r;fahrl•'rirlos pol' aqnrlla commiss1io, decretar o segou in t.P :
Ar!. 1." F.' crearla nma mNlaiha eommemorattYa in!crnllir;da, dwrnnrla <''lrdalha da Victoria~.
Ar!.. !.'." F.~~a Jlll'ilalha Sf'l':Í. rlf' ht'ilnZf' rr.sr~o. rrrlonda, rmri
OmJl.'HI dP rllanlf•Jr·o. Orn,OfH d•' I'Spe·~sura. r contornada emn
dua; pnlrml'', lPndo ao r·Pnlr·o da face antrwint· a fi~nra ~ym
l>~di•o;, da \'idr1ria. f],• prl P dr• l'r·rml(', sobJ•n um f'l!nrlo ti.~n r
l"'itr qttai!Jrrrr· iJJ~cr·ipt::ío nn rlala. Xa farP pos!Priot· IPr:i o
r··•c.nd·• n;wiomd, t·nni'"ll'llilrl•l JWlos l'.c::·tHI0!-1 da·; nilt'''''~ alliada;;
,. :•'-'-t!l'iarl~:~. ludn ('i1'r'11JJid:Hio prola insrripr:ão <,/:J"andf' gnf'ITa
l"'!:t l'i\·il izar:fiw.

:\rt. 3." :\medalha soe:í. suspensa de uma fila, igual para
lmlos os JJUize,; alliados r~ as~rwiatlns, cujas cüres seeão as dn
(Iom; ar·ro-ir·is juxtapnsl"s JWlo lado vermelho, com um fio
:twanrn P!H r·ada hrwdn. J~~sa fila I Pr(t Om,o:w rir lat·~ura e
Onr,II'IO ri•· ~~~•tllJH'inwnlo .
.\!'f . .1," 'l'Prfín dir'f'iln (t '· ~lrdaiha da Yirfm·ia" f.odos os
mililnre;.; 011 civiR qur frnlwm sido t•mpJ•egndns f'lll fd'fpcf.lyo
F:en ir:o de• g·tll'l'l'fl pl'lo ;•f\paeo rninimo rlP frPs !Jlf'Zf'~, st•gundo
" :tr!Parr!i• P,;lalwlí't'id•.J:
1°, os n.f'firian;:;, ,quh-uffici:w.s, inferior(\~ c praças da Marinha Narional, inr-Jusi\·1'. laif1•iro.~ c contr·arlarlnR, qur> Rf'I'Yit•:un na (fivi.~:ro n:t\·al ••rn oJWJ'arõf'>: dP g·upn·a Pnt qualqnr>t·
tPrnpo compr·i•ln•lldid,, f'JIIrr a pnrli<la rle sua;.; rrnidat!Ps ria
ilha de Fernando ri•• .\ur·o11ha 1'111 I dn ag·oslo dí' I \!18 f' seu
r·nFt'l'~so á llll'i'llUt ilha rur Hl riP maio flf' HIHl;
~!", os offiriaPs " inl'r•riurrs do .fi:xpr·cilo :\acionai quP, senti<• inrnr·porudo~ ao i':.Xf'J'f:ilo l•'rancm; rm vi!'lndc do al'l. 2n
do dt'C·r·l'Lo n. ::. \".'7. d1~ "!7 li f' rlnzrornhrn dl' !!I 17. rom Plin
f'l'alll:
.
os ol'fi4'i:H'~ rla :\far·inha quP. nomrados Jwlns avisos do
!\iilli.~IPJ'itl ·la :\iar·i1ilra 11~. HO, Hl, H~, H:: e 11.1, 1!1' H rln
jan.•:!·n •k :!11:-l. :lHO, :m7, :lBR e 3fl9. rle 22 de .ianl'iro de
1\11 K. )mr·:t prat iral'l'lll 1•u Pst nrl:u'Pm avia\'iín na fnglal nrra,
alli for·am l'lllfH'f'l-!.:trlos •·fl'rcli\;:J,II'IIin t·m f·•·r·\·ico ilt• ;wlt•JJihaI'Oii!h:J1

:r.

nwnlo dr· cosia~;
.'f". o~ ol'fieiiH•s ria ,\larinha, nunwadus JWlw; a\ i.Stt:l rln 1\lini~l!·r·in da J\lal'illila ns. 1.2éJ:J, dr 29 ri!~ març.o dP. 1917,
:l.H7, r!f' 18 dH :wtPmlwo dr• '1D1i, c 4. 747, de 12 df' dezembro
de 1Dl7, par·a senirnn na Marinha dos Estados Unidos da
Amnric•a rio NOI'II'. ({Ut\ em navios de guPrra r!Psta Nat,:ãn, fiZf'ram pn!'fr) rias forras nude-amcrieanas <'lll sen'iç:os de
guer·ra:
5". os ri,·is ht•asilf'irn;:~ qnc se alistaram r• eomhatrr:un em
I'XPreilo:l 011 marirrha~ alliada-;;
ti", oR addictos milHares e navaes llrasilriros ,iunlo :t JngiaiPrTa, Franr.a, Jl.alia n Ec;tadns Unidos da Amcrica do NortP,
((l.H' tenham Sf'l'\'ido llf'SSf'S lo<,:u·•·:; dl'lltlis de 2G de outubro de
1!11'7 ai•'· a rlala do nrnrhlirin;
'i 0 , os m••m!Jros da~ 111 ií;:'tÍI•s mil il arPs organizaflas prioR
avi,~oq ns. LfiRO, df' ·; tlP tii'Z!'mhro de 1917 c 4.7:15, df' 11
d(' dpu•mhro de• I!H7, tln I\linislrrin rla Har·il!ha P aviAo nnmero ·i::'.8, do.' ·IH tlt• waio ri<' ID17. elo l\fini~!!'t'in lia t:urrea,
qnt· 1rr;ktrn ~··r·\·idn ll••;sa,; enmmissõp;:: PIU qualquPt' IPrnpn,
l'llil•' ~' · dai:~;: ria uomPac:ão P lin at·mlslieio;
n", o,; rtwtrdlJ·n:> !JJ"a:-;ill'ieo~ ria missfín mPdica organizada
rwlo drl"l'Pill 11. I :L 0!1:'. tlP 10 rir julho de l91R, (!LI!' il'lllram
~··• ·. itf,, •'lll h••"llii:J•·~ d(•,linnilns :'ts -vir'fimac: rln P-;l!PJTa ou PJTI
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trabalhos de administração a cllc;;; rrferenlc.', nu Franca, Illl1ia, Inglaterra c Bclgica;
9°, os militares da Armada ou do Exercito Nacional qu11
receberam a Cruz de Campanha de '1914 a 1919, a (JUe SI' I'f.'ft•t·c o decreto n. 15. 600, de H de agosto de HJ2:?, n o f> <{1J<~
t·onrcJ·aram em l'fi'ectivo serviço cte guerra.
Art. 5." Não ft•rfío direito :í ":\Iedalha da Vieforia", comquanto incluídos no artigo quarto. n:; df'serf.ores, os C!I'IHl!~rnn:t
do~ e os t•xeluido:; d!J Exercito t' da .\rtmHla, pnt• sr~Ill!'IIG:t
"ll medida di,;cip!inar.
Art. G." As repal'tições competentes dos l\Iini,1f el'ÍO!' da
1 ;uerra e da !\Iariuha organizari'ío, desd<' ,;:1. t·elacõe.~ que cornl"'i'henrlant todo~ os militares, :wtualrnenf.e vivos, t!HJ condi•••-,I'S de l'eCI'!Jt'I'Crn a "Medalha de \'icl.ol'ia", segundo o dispostu
llC:·:fp decr·cto, )l{'rn como lodos n::1 eivi~l. •nas mPsrnas t•ondit;õc~.
<!'!'~ desses rninisfl't'ios l.Pnhnm depnndido ao tempo dos ser'· it:""- pre.qfados ou qun ndiPs fenlrnm nsseutamBnlt•;;. _\s lis1:•,; lllPnciona!'fio. para eada um dm·: militareR ncllas iw·luido~,
t• ''"·~:In ;u·lu:IIP 11 qnn linha :w l'illl dos SPl'\·içus pn•stado,;.
A r f.. 7." O c; mi Iilan·,; que n:to l'Sf ejam compre IH•nd idos
11:1s r1•1ações de que trata o m·t. ti", ou os civis a Cll.ÍO J·r·spcilo
nfio l'Xi~f am u~scnt.amenl os officiues, requererão ao l\liniRf m·io da Guerra ou da Marinha, conforme o caso, a conc1~ssi.ío
da "l\Iedalha da \'icf.oria": juntando documentos que fll'OYt'Hl o
::('11 dil·eilo.
Art. 8." Organizadas as relaçõt•s de quP trata o a1·f.. ti'',
ou !•si abelccidos (Js direitos doi' reqw~renles, scgunrlo o aJ"t. 7",
::r•rfio l:ln·ados os decretos de concessão da medalha c expetiírlos aos inten•ssados os diplomas e medalhas, sendo aquelleH
::ssígnados nos Ministcrio~1 da Guerra e da Marinha. rl's1V3Ctil':tlllenfe, pelos chdr'-1 rln Drparf nrnr~nl n Crnl rnl ,. da ltl·'P~'
t'iflria r!P Marinl1a.
Art .. O.",\ '·llledalhn rla Vil'fnri~-- C:I'I':Í lt:•nda no JIPÍ(P ~~~-
''''''!'do. como sr• segue:
1". rwlos milifar·Ps. dP acr·t'lnl'' t't•m o l'r•spccf ivt• rcc;ul:llJII'ilfo de unil'o!'mrs;
:!", !lO" unifot'nws em q1w, pt•lus I'cgulamL•nto~ r·esperf.iYtJs, se devem usar as I'Has das medalhas ou comiPcor·a~;õc:-~
dobrada;; soiH't' 11ma llarr·r~ta, em Vt'!. drllas p!'opt•ias, será
lam!IPm usada a fita da ''1\fcdallJa da '\'idor·ia" dofH":tr!a subrt•
11111a harrcfa;
~i". os civis P, bem assim. os militare;•, ~~rn fm,ks ei\'i.s,
w::ll'fto a medalha sobre o peito esquerdo .
.\rt. 10. Os eivi:; r, bem nRsirn. os militare'~ em f ra.jes
1·ivi~ porlt~!'fto usar a fila do distinctivo dobrada ~obre uma
ku·t•efrt, como consta do nrf.. !J", ulinca 3", r.om a da fila e:.~
frcila com as côr·cs prop!'iUs, collarlas na lapelb nu. ainda,
no peito, uma redncçiio ela madelha, com Om,015, de rliawt~fm,
:;11' ~wnsa de corrente ou tdfinef.e proprio .
.·\ri.. 11. Revogam-s~ as disposi<;ões I'Ill confrarin.
Rio de .Janeiro, 2:! dn .iunlw d1· 1!1:'3. lO~~· d:t lwlep,n ..
•!•·nc ia ·~ :l5" da Ht•publ icn.
At:'l'lltlll li.\ ~IJ.\',\ HE!li.'\.\JlfiE''·.

,.\le.rmulrino F111'io ti!: Hn1car.
~'1'!'/Wmio

Sl'll'tTll•t'il!o

tf•· f'w ,•all•o.

!S21

M1'l'MI J)O J'OPER !XECUTlVô

DEGRETO N. 1 (i .10!75 -

DE

23

DE JlJN·HO DE

1923

Concede á cRíbercfia del Plata, Compafíia Sudamericana de
·
Comercio (S. A . )~ autorizaçãp_ para (unccionar ntJ. Repu.blica

O Prco::idenle da Republica dos Estados UnidJs do Brasil,
allcndendo ao que requereu a cRiberefia del Plata, Compafiia
Sudamericana de Comercio (S. A.)~. com séde em Buenos
Aires, H.Nmhliea Argentina, e devidamente representada, dr<T>'fa:

Artigo uni co. K coneedida á <Riberefia del Plata, ComJI:l.liia Sudamericana de Comercio (S. A.)~. autorização para
funccionar na H.epublica com os estatutos que apresentou e
mediant.P ns clausulas que a este acompanham, assignadas
l"~lo l\linistro de Estado dos Ngeocios da Agricultura, IndusIIÜ P Cnmllwrci:), ficando a mesma
sociedade obrigada a
<'lllllfH'ir as fonnalidades exigidas pela legislação em ·vigor.
Rio de .laneiro. 23 de junho de 1923, 102" ela Inrlepenrlr'ncia e :15" da Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BERINARDES.

Miuuel Cal7non du Pin e Almeida.

Clausul~.s

que :-,companhnm o decreto n. 16.075, desta data

I
A «lli!Jererw de! Plata, Cornpa.iLa Sudamericana de Comereio (S. A.h é obrigada a ter um representante geral no
Brasil, com plenos c illimilad;:>s poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer,
t·.om o GoYerno, quer com particulares, podendo se~ demandado " rerehPr l'ilat;>ão inicial pela companhia.
,

li

. Todos os aclos q~c prat_icar no Brasil ficarão sujeitos
umramente ás respectivas lms e regulamentos e á jurisdieçfio de seus tribunaes judiciarios ou administrativos. sen~
que, em tempo algum, possa a referida companhia reclamar
q.u~lque1: excepçã_o, fun~ada em seus estatutos, cujas dispoHçoes nao IJoderao serv1r de base para qualquer reclarnacão
concernente á exc('u ~:lo elas obras ou serviços a que el,l:e~
,,,, r·pfercm.
UI
l:iea deprndrnLP rlt>. autorização do Governo rqualquer alqnP ;t eo!IlJHIBhJa lenha de fazer n;:>s respectivos es-

l.ent~ao

falntos.

Ser-ltw-ha cassada a autorização para funccionar na Hepublica si infringir esta clausula.,
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l"ica entendido quo a autorizaoão é dada sem prejuízo
do principio de achar-se a companhia ~;ujeita tís disposiçõeR
ela dirl'it~ qtw t•rg-om aR >Hlriodndrs nnonymn~.

v
A íni'J·arl;iio d!' qualcjllf'l' rias clau;;;nln.~ p:lra a qual niio
f!sl.eja cmnminada JWlJa csprcial sor:í puniria com a multa
de um coulo rio réis (1 :000:;1) a cinco conlos de r<Íis (5 :000$)
c, no. caso fio rcincidcncia, r,om a rn.%'ar,i'ío da autorização concedida pelo flf'errlo Nn Yirf.udr dt1 qual haixam as presrntr.~
clausulag,
Rio de Janeiro, 23 rlfl junho de 1923. - M4gud Calmon
iln Pin e A lmPidn,

DFX:HETIO' :'1. I fi. O'i fi--

DF.

:>3 nr.

,JfTNHO nE

J !l2:l

Decla1•a caduca tl cada patente 11. fi.!Jl8, dl.' 21 de fmwi•eil·o dt~
1912, concedida a .tolio Baptista de Alineida. l'eital, José
Delgado Motta Junior e .4rlindo Leal, para a invenção de
c ttnt 1w1•o meio de ap}Jlicaeao (fl'a}Jhira em en?'e[o]J}It',ç P
papeis fl<' em·respondeurio »
O Prt>~idnnln da Rrpublir.n. dos .Estados Unidos do Rt•asil.
lendo em visla o rli:<poRto no nrt. !í•, ~ :2'', n. 3", da !ri JllllllPJ'O
S.J29, do J í dfl oufu'bro dn 188:?, r~ombinado eom o al't. ::;:.,
t • parte, do rlocrrto n. 8 .8:?0, de :lü dn dezembro do mesmo
anno, rr;;oJvo dPelarar caduca a cnrta paton(o n. fi. !1:!8, dn
1H do feverniro do lfl12, eonrPdida a .l11ão Bapf,isf.n. de A!mt>ida
Ff1ital, .To~<' Delgado l\Iotla .Jnniot· f' :\J·lindo J,eal, paw a invenção fiO «um novo moi o dn applicaeão graphica em rnYcJopp.es n papeis df1 corresponrloncia ». visto não terem os
mesmos conco~sionm·io:~ pago n~ I't~'>ped.ivas annuidnrlos IIO!'l
prazos lrgacs.
Rio do .Janriro, 23 dr Junho df' 1923, 102" da IndrJWllôencia e 35" ria Rl'pnblica.
ARTJIUR DA SILVA BERNARDES •.

Jfiguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16. 077 'A1JPI'01.'a as

m:

23 DF. .TUNfio DE 1923

nm·ns altemç1ies dos Pstntutos da Companhia
l'iPims Jlfottos

O Prosidrnf f' ela Rrpuhlira doR Estados Unidos do Brasil,
attendondo no qur rcqurreu a f:ompnnhia Viflirm; 1\fntfoR, autorizada, pelo decJ•elo n. 12.021. rtf' 5 de abril dr 1!H6. a funcchmar rom o.~ P~tatnloq qw• uprc~onlou. ruja<; nlteracõn!'!

~'tCT0fl

no Ptlni\n EXECUTIVO

bltl ivr.mm apprnvacão prlos drcref.oH ns. 12. 48{, (Jo 31 (I e
maio de Hl17, c 1:1. 72{), rlc !:1 d1' ngo>lln rle l!H9, c rlovirlallll'flfe rrtH'r~Pnlada, rlrrrPia:
.\t•f.i~n nniro. Firam appJ'nvarlas a;; nova" nltf'r:tçõ~:;; fcilao; nos p;;:fnlutos ria Cnmpnnhia Yicirns Mattos em virt.udc de
l'csoluçiio fia as~rmhl6a p;crnl rxtraordinaria dos respectivo~
~lr·r.iou i~f :1 '· r f' :li imda a .:!~ do nhl'il r! c 1923, ohrigadn, porém,
a llH:~IIIH r·m~tp:lllhia a r·umpriJ' n,;: rormalirladPs ultcrinr1·~.
f:\i:!ill:1~ pPl:t t.•.!::islar:ãn f'm vigor.
lli·• dP .J:Int'irn, ?:: dt• .ÍIITJllil do' l!)~:l. lfl:!• dn Tnrlrpendl'fll'ia <· :::, .. ol:1 lto•plllolir·:t.
_\n'i'lll'il u.1 StLVA BE!L);Annr.s .

.li ifJIII'l ('rrlmon du Pin r A1mridn.

I 1ECR8TO :\. I li.ll7:i

·- 111: ·::l nF .11'1\H n nr. I fl'2:1

Anf,,;-i::ll n t:o1'•'í'nn n r~ln·i,·. )lf'lo Jfinislr!l'in da Aqrir:uUul'lr,
],;d,tslrill t' (,'""1/UI:!'I·in.,. n'l'llifo f'S)Jf'riol tf,• -~:filiO$, ouro,
Jl"'illult'tllo do Jll'f'llliil dr• l'illftr•m de in.~ll'llt~~·iío 1111
,•_;··altll/11111 tio f.'.~,.,,1n df' :1/il!a.ç dr• 0111"11 Pi'f'/0, /Si'of'/, Pinlt•'il'n da Sil.-o. tf,· rrt·r·tirdo l'fl/11 o ort. 222 do ('odf.rro (/1•.
rn~iuo
.
1illrit

o Prr;;ido!!lln r\:1 fil'puhlira i\o~ F.~fndo'l Unidos no 81':t"il:
~:-~ho·r qnl' n C<Hl!!I't•::~n .\"nrinn:-~l ilrrrrloll r Pll snnrrionn
a "''.!.!!! intP n•.'!olw:ão:
.\1-1 ign nniro. F: o li'•Hkt• Exr-cntiv•l :mlnriznrlo a nlH'it•,
rwlo .\lini."l<•rio oh .\~r·i;•tilltll'il, lnduslrin r Comnwrcio. o rwrdifo ~'"n••rial rJ,, i ::?00~. onro. rat·:t ocrniTr.r ao pa~amcnfo qnn
t'• "•'\·ido a r,r:\1'1 Pinlwiro da ~ilnt, PX-nlnnmo da ·Escola dt!
~fina-: r!P 011r·q Prrlo). r·r>tn•l pn·mio de dnp:cm dr• insfrurção,
dr a<'C•'•rrlo r·om n ar!. :!:!:! rln Cnrli;:ro dr Rn;;ino. llJ)f)l'OYarln
TiPlo t)p;·rl'l.n n. :l.Rflll. r],• I dr jnnl'irn rlt' Hlfll: rryngarln' a"
oi i-)'·,,. ;,.,;1'~ Pm ronf rario.
ltin dr .1anf1iro. '!:l (Ir• jnnlin r]p l!l~:l. 111:0" ria TnrlPprflolr·n•·;:t ,, :l:i" d:t fl.'pnhlk:t .

Faro

.\n'!'lll'I~ D.\ SnK\ Br:RNARDER •

.1! igucl Cnlmnn du Pin r· :Hml?irln.
])FC.TIFT() \.

[li. 0~!)- IH:

'!:1 nr: .liTNHO

DE

l!l:::l

111 i11 igf;•n ria fo'o~PHda a f'llliltir' npolir:c8 dn. Dinifia,
P11IJiír•a d11 r·rât'ro. ,,,,, ti i;llpndnnr:in d•• 12.S8fi:OOO$. Jllll'll
,,,.,.,,,.,.,,,. ds t/f'SJII'-"1"
a r·ml.~b·ttcÇIÍn de cstrrufas ([,•
(••t ;·() ·,/11!: f,'sfru/,).< ,,,. /'io,rh !/. llitJ Gt'nlldt• tln .\'Oí'/f' ,. nin

.1JI((Ií'i:" n

,.,.1!1

r:,onr/,~

dn S11l

r t i'l'r·~id•' 11•• da H••JIItlilit•a. do~ Esl.nrfos l'nido~ l]n P.r-a.,il.
n•:tnd" da a11 r11·izar·:õn ,.,,n! .iria no ~nl. IH. da I ri n. \. :í:'í~•.
•I~·

I~

lli 1

!t!.!it !11

\o.tnr·i;:1r· n

tlí•

t~l·_:·!.

mini~lt·.o

l"íl.':lf,l\.(':

d:1 razPnrl:1 a rmillir nprolir•ro ria

ACTOS DO PODE!t l"XECTJT!Hi

Divida Pu.blica interna da União, do valor de 1 :000$ cada.
uma, juros de 5 '1o ao anno, até á importancia de 12.886:000$,
JJara occorrer ás despesas com a construccão de estradas de
reno nos Estados dP Piaulry, Hio Grande drJ Nnrf~> 11 Hio

r: mnde cto Sul.
Hio d1~ .Tan{'iro, ?:J de j11nfHr dP
,fpnr·ia P :Fi" da Hcp11 hl ir:L

1!1:.>:~,

10''" da llldr•pen-

AllTrl 1'11 rt.\ Sfl.VA JlEJ:!\.\Itllr'-:.

11 . .1. Sunl)miu rido! .

.1 ~''''i'i::rz

o nri!lisfr·<> da Fa::.end,~ u ertJitlil' opofic,·s tf:t IJlvüla
/'uf,1in!, rrl( rí ii!IJ!OI'tancia d:· (j. OOU :0/JO$. J!ll./'u rrli!'nd··,·

IT.

d{'SJ;t'so.,...,· roJJI, as t:stl·adas ,[,· (t'J'l'o {,·de1•a,':: ,i,,-:

IÍn. l?ir/tin_~

/-:r'í'(Jip,· e

nort1~

fr',.. Jliilft:;

IJ Prrsidenl.e da Rf'pulllirrt {]n-',
Jl~lra ttXf_'el:t~ftn

'lo

dPrf'r~!rl Il.

t·:·_:lnrf,.·~

,J. ,·j·tu':-;

Ec·t:.tdn~ ·l'~Jidp:; d·J nra.sil,
~-'!) d1~ ~::r•f.:_or-ii)J!.'tl 1l•• 1!1::.-.•,

1:).1-;P:\ d1!

<':·,lllve:
Autorizar· o wini:;lro da .Fazr-nda a ernir.tir· ~wulit't'' da
Ili\ irla Pu!Jliea ri:l [Tni.ii". do valor· d<• 1 :0110$ cada lrílla, juros
<k 5 cf,, ao armo, r.lfi :'t impoJ·taw:ia de ii.OOO :000$. pata alf<.•ndcr ao pagnrnent.o das ohr:·~ .i:í em Pxrcur;ão r;,, Pxt;l·''irio anterior· P prc•vistas no § 1" d:: !'!au~ula XX:(l\ r~ r:husula LXfll do eontraeio dn !'f'\isiio, cr•h·hr·?do em liir'lude du
d••crrto 11. H.Oü~, de 19 de f'r•vrr<•iru "" HJ:!IJ. rei:J!iyo :':s
1 ~Iradas dP l'PrTo fedpr:tt•c; do; f'··larl''-' <!:1 J:al:i:l, :'•·r.c•in:· ü
r1•11·le dP Minas GPr~u·s.
llio dP. Janeiro, 2:1 clf> ji!Jlll•• .J .. l!l·_':l, tn·•" d:1 1 n•I'''l"IJ""II!'ia ,. J;i" il:t Hr·nuhlir'a.
!

nECP.ETO •:'\. lr..fl81 --

Ulê

'(i TH~ .n·:;nn 111' f 'I •;:

O T'I'C'ddrnfP da 'llrqmhfica rl•1:.; F;c:ladcr~; UJJido.·; d11 l~rasil,
''"ando da aufnriznr·ão !'CIIIrrdirla pf•la lrU r·a A r!IJ :n·l. \" ""
dr•trf'lo n. J 1. O!i8, .rle f f de f<'vr•rr·iro 'li•' Hli'~O. dPr:l'l'.la:
1\ rtigo 1111 ir o. Fir·n r:rcado um eonsn fado hnnor~ r·io em
Hnriap!)St. na :Ifnnrrria.

~nprn·in1itl''

o aei1J;ll Cpn

.,,,.~,-~,,

f:Pral

!11 •TlOJ'Ul'ÍtJ.

Hio dr .lmwirn,

ol•·llria

r>

;?() ri<'

:J:;·· da f!r·publi!';t.

junlir• "''

1~ 1 ":1.

111'!" •':t

lndf'J)<)rt-

..
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DECRETO N. 1G. 082 -

DE

26

DE

JUNHO

IDE

f 923

Cl'êa um patronal. o agricola, com' a denominação de c Rio
lJtanco », na ridarlc do me,o;uw nome, Ten·itorio do Acre
O Pn~sidenf r. ria Hepulll ica do;:; Estados Unidos do Brasil,
tPIHln nn vist.a '' rlíspo~to no art. 79, verba 3•, n. V, da lei
Jl. '.r:::!, dn (i dr~ janei l'll dn 1 !1::>:~. decreta:
.\ f'f.. 1." I· i•·.;1. '"""afio Ulll p<tl.ronato agrícola. sob a dcno,~,j,,;lf';lo "" c ftio 1\rann> ». na citlarln rlo mesmo nom-o. no
TrTrilot•in do A('t'•'. o 1)11:11 .'IJ n-.g-crú pelo regulamento· que
l~<ti:;on !'1110 o deel'd" n. 13.10li, de 25 ctc julho de 1919.,
:\rL :!." Hr-.\·og~llll--;c a.; disposü;õcs em contrario.
Hio do Janeiro, ~6 d~ ,iunlio de 19:23, HJ2" da Jndcponú~tu;ia o 3G" da Hr•ptlblka.
,\UTUU!t I;,\ SILVA Bt:llNARDES.

Jfioucl Calmon du Pin c Almeida,

not·os o1·çamcutos, nas importancias de 77.550,00
{mncos {rancezes, 77. ·152,00 francos belgas, 5:982$862.
ouro, c 185:578$977, papel, para as novas instaUações a
sr>rem. construidos em Conceição da Feira para os .~e~·
r:i('O.~ da rede de cior~{w J'f'rrca federal da Baltia. em substituição a.os orçamrmlos a]lproVados pelo dec1·eto nuJ,,rro f5.0i!J, de 28 de ouittbi'O de 1921

.1Jl)Ji"OI'fL

o l'residrnfc da Hepubliea. dos Estados Unidos do

1Bra~il,

;11.1 enrle!Jdo ao quo requereu a Companhia Ferro-Viaria J<"::st.e
Jln1.~ileirn,

arreudataria das estradas de ferro fcderaes dos E:;;fad.:s da Bahia n Sergipr. n rio norte de Minas Geraes, e tendo
nm vista as inJorma<:i'lt•s prc:3 L:.tdas pela Inspectoria Fedcra1
da.s l';sLradas. decreta:
.\rligo 11nico. Ficam approvados, de accürdo cont os dot'lllll''llfns que !'Olll estP baixam. rubricados pelo directoJ" geral
"'' Expeclient.c da :<ccrctaria de Estado dos Negocios da Viacão
" fll•ra~ Puhl icas, rH novos orcamentos, organizados pela In:-pef'lnri:t Fc"d<•ral d;!s :Eslr·r..rlas, nas import,ancias de setenta n
,'•d" mil quinhPnlo~; ,. rilll:ocnfn francos francezes (fr. 77.550,00,
fr·alll)f'WS), ~'cLenfa e eineo mil cento c oincoenta e dous lfranros belgas (f r;;. i f>. 152,00, be!Fas), cinco contos novecentos
o oitenta e oi!o mil oitocentos e sessenta e dous réis (réi-;
~j: nSf.l$862 \, mu·o. c cento c oitenta e cinco contos quinhento5
e ~ctenla c oito mil novecentos e setenta e sete réis (réi:;
!Sei : 578$977). papel, par a as novas installações a serem coa.-truidas em CPneeição •da Feira, para os servicos da rêde de
Yiação ferrea federal da Bahia, cujos projectos foram approYados pelo decreto n. 15.079, de 28 de outubro de i921, fiI'C~nrlo .~ubstiluidos pelos novos orçamentos, ora approvardos,

5~ü

os IJUe baixaram cuur arjutdlc dcCI'elo c. aos quac~ t:e l'efcre
o decreto 11. 1 r;. 5:.! 1, de 13 de junho LI c 1922.
Rio de Janeiro, 26 tle j11nlw de l!J'!;J, Jo~·· da Tndepcn·
dencia c 3r;• da Rcpublica.
_\Jt1'HGn !1.\ SILVA .BEHN.\IU>ES.

Fnmcíscu Sti.

DELHETO 7\. 16. OIH -

rn; ~6 DE JUNHo UE

1923

Approt•u u L'''uieclo c l'!:spct:tiuo or·~·amr•nfu, nu im 1wrlallcia dt~

/;] :.?9l$00U (tl'l:,,l: l'ullfus 110/JI'centus c nuvenlo. r: um mil

rr.'i.~) pon1. (:on~trw:çlin 1k uma costt tlt:sfiii'Jda

on úuorti'a da
ponfG tlu Manyttdl'lt, tia eslrod11 dr: j'cl'l"o oo J!lol!te de oéstc,

tlu purlu cln lliu Uru111le do Sul.

O llrc:;idenlc da Bepnúlic:t dos J<:s(aJos Unidos ·LlU ll"a~il.
aUendcntlo ao que solicitou u GoHmo do :Estado do llio Grande
do Sul, ao qual foram traml'er·ido,;, de acrílrdo co111 o-; dcerclus
ns. 13.691, de !J de .iullru de n•I!J, e U..12í, de 7 tle a!Jl'il do
1920, os conlr·acto<; relaliyos :'t bn:Ta e JHI!'tn (lo Tlio' nraud~' do
Sul, c trndo en1 yi;;la. as inl'ormaçue ..;; pre;;t.adas .pela lnsp6eloria
Federal de Pnrtos. flws c C:lllaes, L],·e~·eta.
Art. 1." Fi·ca>~n 3/J.J.pro-vados o Jl!'ojrelo c o ··r>spl'ctrvo· orçamento, na importaneia do 13:991$000 (tr(•sc conteis novccent{):,
t~ noventa e um mil réis) para conslrucção de uma ca'>a desLinada ao guarda da poutn da l\langurira, da e~lrada d1~ ferro ao
molhe do oéste, do porto do Hio Grande do t:iul, tle aecurdo com
os documentos que com este baixam, J'Ubl'ieado:> pelo tlircctor
geral de Expcdientr> da Secrclar·üt d•J I~st,a'Cio dos Negocios da
Viação c Obr.:ts PuiJiica~.; devendo a cit.ada ca~a snr· Pdificada do
lado de lé~t<J e a não meno~ de dez metros •da Iinha ferrca.
Art. 2. A dcspes·a com essa <"onstrucr.ão não dcYPrá 1':\cctle~· o' orçamento approvado, n correrá <por conta das taxas àe
2 % (dons por eenlo) e 0,7 % (s~te dt'cimos .por cento), do
conformidade com a clausula Vlfl do termo tlc accôrdo firmado
em 29 de setembro de 1!H!).
Ili o de .Jaru~iro. ~G ti e .i uu h o dP I!J.-;~;, I 0.'!" da TntlepcwJcncia e 35" da Hrpnhl ira.
0

.\HTHW; DA StL\'.\ Tlm::'>.lllDt·;!'.

Pranr:iscu Sd.

DECREO r\. fG.08::íApprova

UE

:2Ü DE JüNUO UE l:J2J

n 1Jro.iecln

c o orçamento, ua im porlancia de
conto:> uiluecutos c ciucucnta c ci11cu
mil f rcscntos c trinta réis I pam con.çl1•rtcção de um m.IJ,rrl
de arrimo no k.ilomctro 50f.929, t~ul da linha ltar·aré-

.9 :85."··~;J:Jo

(nove

U1'111JUUIJ

O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
attcndeudo ao •!UO requereu a Companhia ~'3tt·a~à ~o Ferra
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.\CTUtô D•) J>UDER :c::u:CUTIV.J
~•T" Paulu-Hiu c:randt~, ''
Jll'c-<l~tda~ pelu. liJ~pt.:~.:turia

eolll ;t_;; in[orma~;ól'S
l."l!doral tia;; Estratla~, decreta:
.\rl. 1." l';t.ra t;on~i-'·ncçfto de un1 muro do arrimo no
}, iloitJctru ;)iJ.i. ~I:!:! da Iiuha Harart~-l'ruguay, ue liLW é conrt·s~i!ltl<ll'Ía a l_:rnupaullia J.>,[l'tt.da de Feno
São iPaulo-Bio
L;ranrlt:, fh·am <ll'lll'n\·aduc; o vrujeclu apresentado vela comJl:Uthia o o Pn:auu:nf.o, urgaaizndo na lu:;veetm·w. Federal das
l':,;lt·atlas, na i1nporlaueia de !I :tl3:G:t;:J30 (nove conLos oitoeclllt•·; P c.inrnr:nla ~~ t:ineo mil ll't.Jserües e lrinfa réis), conltll'Jll<' •J::; d•!•:unt.enl.u·; ql\1) cnnt l'Slo lJuixam, rubricallo~; pelo
tlit'r't:lur· ~;.l!ral dt~ Expedil'nl r.: •l:t ::::eerel.aria de Esllldo da Yiar:in o OlH·a~ l'u!Jlicm,.
·· . ~\r!. ::." Itt:,;n·ey,•r-::;t'-lta 11:• titulo de obras noYa" por
runfa de t:ll:ilt:iu, dt~ accúrdo L~OIJl o 11. I da dau~ula U do
t'nnt.ral'lo apnruyadn pr~lo decreto 11. :li.!WG. de 1!l do janei•·o de 1'\HG. a d•·"IW'ia qu•·. al•~ u maxinw do orçamento
OI'H P I•!.'1'11\ ;•ti", f•'t~• c rt'ccl.u;nla CUill a l'e~pediva l'Ull:-ill'UCC·VU,
tJrop,;,., r.lu :!J•lll':l!la t:tn l'l'i!lJ\al' ft•tnat.fa du eonlas •
. \l'[.. :1." () JH';tztr Jl<tl':t a f'"ill'insãt) do:; l'l'~Jw;~liYos serYÍt.'"" "''r:í. tlt' :: tlt'('~! lltezt>, r.ontar.lrJs da data e111 <illC a l.'equtTcHte recdJt:r Hol ifit:at,;ãu de~ te tlc·erPlo.
Hio tlr .laiH,irtJ, ::."G 1\tl juq\Jn tl1: Htn, to::·· da llldctnmtl•~ucia e :Jlí" d:t H•·pulrli•:a.

de aecúnliJ

;\I:TJiUH D.\

S!I.Y.\ DE!\N;\\IUE8.

Francisco Sá.

u.EcnETu 0. 1li. n:-;r> ( ·,,,, ,•,lr: IÍ sru;i!.'!lill/•·
lr·J'Í,7-II~·,I,, }JUI

(1,

nJ: 30

ü~;

Jc;-.;Jro

n~; 1~J:;3

''11"11!/lllf!. :Yorlhunl CalllJ'IS, Limili.:rt,
i'<)JI!iii!'W' 11. /'ll1lCCiOIHl/' 1la J:qm!Jlica

urt-

U Pn::-;icft•ul c ria n(·pnlllica li os Eslatlo~ Unidos do Brasil,
a! lr•ntf,•JHio ao qw: l'e'flH'I't'tt :r ~ociedade mronyma Northcrn
CtlllJ!', Limifl'tl, aulnriz:<tl:t a funeciomn· na Bepuhlicu pelos
«ir•r·•·l'los ns. 8.811, de fi de ,inlho de Hlll e H1.480, de 17 de
i11 de 1()2:.', e lir>Yitlalttr·n!.r: representada, derrelu:
.\ rt i:.;o Ultit'<l, E' t:ouceriida attlol·izat,:ão ú ~oeieda•lü anoli
1\rtl'fJJCl'll Ca111ps. Liinill'ti, 1mra ronlinuar a funcciouar
tra Hepui.Jlic:::, rom a allenu)in Icila nos seus e::;taluto~. na conrunnillade da resolução aclop!ada em a0scm1Jiút geral extraorrlin:tria dos t't'SJH't'l.i\lls aceinnisla>',·realizarla a i!J til\ ,julho
tl•.·. 1!1:.:;: p••J' lll"Li'" da l'!es;Jt;;l" du ~cu eatJil.al c:<reiul a :){}5.000
!il11 '"~ e::;lnlina". fi1·.;Jndo '' r·r:J·,_,I'itla soeit:tlark t•LI·igada à
ulr~t:rv;u· W' 1111':-:wa.-< rlau~n)a." tftlU acnnJpanh;tJll n tlt•ercto nnIHN•' l'l.tHJ, dt.: ::; tl•· jull:ll rJr. l!lll. o a cuJupt·ir· <\'i Jrri'JI•alidad•·" ulteri•J!'I':; ••xigidac; p!'la l•·:.:·islat;fío l'll1 vigor.
~tio dl' .JanPin>, :w. rk .Ítllllltl dr• IU'!:J, 10.:.'" üa lntl(')Wlltl•·uc:a I' 3[)'' da H•·puld t(':t.
ltill

il"''·
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·t

DECRTO N. !6.087--'

DE

30 DE JUNHO DE 1923.

:Approva a_ reforma dos estatutos da Sociedade .Anonyma Levy

•

O Presidente da llcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Levy,
autorizada a funccionar pelo decreto n. 13.088, de 3 de Julho de 1!HS, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. Fica approvada a reforma dos estatutos
da Sociedade Anonyma Levy, na conformidade da resr~luc_ão
da assernbléa geral extranrdinaria dos respectivos accwn•st.as, realizada a 8 dP maio de Hl23, f'ubst.ituirlaf', no.o.; ariR. 11
p 22, as palavras- "até 30 de junho" por est'oulras -"no
mez de maio", -- c obrigada a mesma sociedade a cumprir
a~ formalidades ulteriores exigidas pela Jegislacão em vigor.
Rio de Janeiro, 30 de junho de Hl23, 102" ua lndepcndencia e 35• da R~ptltlllca.l
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.·

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

bECR'ETO N.

1~.088 -

DE

30 DE .TUNito nE 1§23

Concede á Sociedade Anonyma Brazil Trading (Jompany autorização pal'a continttm· a funccionm• na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrasH,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma. Brazil Trading Company, autorizada a funccionar na Republica, pell)
decreto n. 12.385, de 25 de .ianeiro de 1!H7, P. devidamente
repre~entada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á. sociedade anonylJ'Ia Brazil Trading Company para continuar 11 funccionar
na Republica, com as alterações feitas nos seus estatutos, em
virtude das resoluções adoptadas nas assembléas geraes extraordmarias dos respectivos accionistas realizadas a i7 de
·julho õe 1917, 12 de dezembro de 1918, 9 de abril de 1921, e
•. ) •'15 de fevereiro de 1922, ficando a alludida. soeiedade obri. ··•· ~~adjl a observar as mesmas clausulas que acompanham o de·~.f"or!fto n. 12.385, de 25 de janeiro de 19117, e a cumprir as
.' formélidades ulteriores ~xigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 30 de junho de 1923, 102• da Independencia e 35o da Republica.
ARTHUR DA SILVA BJmNARDES.

Miuuel Calmon du Pin e Almeida.
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I l.I';CilETU

~.

I li. f.l:)\1

,\,liu para. u din lU do

tto

111: ;)I) lJC ,JU:"HII UE

I V:!J

m..:J:. tlc jrt,lhu JH'o.rimo 111 cxccuçíh:J
/1''/0 tlt~CI'cfl! 11. f(j .OU, tlc 2~

regU[U.I/lCIIlU UJl}il'tJCUtftJ

f/e nwio ultimo

O Pre:;idcnlf' tia Hcpnblic;~ do~ E~latlo.~ Unido;< úo H1·asíl:
Cun::;itlerautln qtw, atlenta a rxi~:~uiúade úo pra:w c:-lilHIlatlo, o suppl'Íllll'tl[o Ú:< diffcrenle;; l'CIJlll'Liçõcs ue Fazenda de
:;e li os tJ:.;peci a e~ para ,_·unta" assignadas nãu putlerá ser feito
a l<~niJJu de en! t'at· em t: ircula~:ãu em todo tel'l'itorio da Repuhliea na data fixada para ter inicil• a eobranca do rcspoclivo
irnpu~lo. re~ol\'c adiut· para u dia :20 de ,julho t•roxirno a cxe'~lll;ão do regulamento appruvado pelo decreto n. l<L 04i, de
:!'!. dl' rnaio ultimo, tll'St iuado ;í, fiscaliza~;ão e eobrant;á ao im(lll:-'(11 tio ~e! lu JH'oporciunal :-;olJ m as vendas nll:tTalll i.,;, a prazo
ntJ :i \'i~ta, elf•·duada~ dentro th> paiz.

lli11 tle .J:uwim. :JO de .iunlw de

1\-1~3,

10'2" da Indcpen-

d•-'llda c :Jú'' da Hepublicu .
. \liTillJH f).\ SIL\'.\ llEil.NAlWES,

/L :L Sampoiu Vitl(tl.

DECIIE1'0 \. I G. 0!'111

-

!)(·; ;]

JJJ: ,, lU lU UE

1. 9.23

.I/,. •' tw Jlinisftl·iu tlu .Tr~stit:tt, c Seuucios lufcl'iorcs o cj•cdito
e;l'(l·aonlinorio dr1 L. ?00 :000$, para contimtal' a custear,
ttft' :H •h~ tlc:nlllll'" JH'fM'imo {utul·o, os serviços llc cuml•ok o •·pid••mios t•.rislcnfr:s rm af!fllll,ç F:stados
O i'J'P~id••JliP da llepulilit•a dns E-:lados Unido:< tio llt·asil,
l.•·tHI" uuvirlu 11 Trilmnal dt• Conta~. no<; lermo~ do § 7o do
ar!. 103 dn dl'l'I'I'(O 11 . .15. i70, ([p 1 tfc llOYCillhl't> ;Jt~ 192.2, I'C~oJve, de acc•'>t·tlo Clllll a parir~ final do § ·Í'' do al'l. ·i" da Jt:i
;: . ;:-,:-J!I. •I e !) tJ,. -:d ~~rnbro de 18ri0 c com o art.. !J í do Regulan;. ·•!I o ( ;l'l':tl dt• Conlabil id:uk l'nhlica, a h rir ao ~linisterio lia
,Til-f i•;a r• :\•~gt.>dH,; l nll'rion·~ u ~reJito l'xtruordinat·iu de réis
1. '!.OU :noo~. pam cunf.inuaJ· a cu:4ctn·, até :.Jl de dezembro
)JJ'oximo futuro, a:; de~peza~ eom u combate á febre amareUa,
di::,cmittada. 1)111 a1!,'1111>' E'!at.ln~. P enlll o f'ervieo de vigilancia
para. !'·vital' a propal!a•,:ih• 1h~ pe.•te lmbonkn, que, sob fôru m
•·nd,•wil'a, l'xi,;J,. dt·~d·· a l:altia até o :\laraultão.
t•Í;t ••

ltin d1~ .JanPíro. :l th·
;,ll)'' .l<l fi<•pttl>l ÍI':J.

.i1Jil11t

de l!J~:l, !fi:.!" da lnueocntlcn~

,\n:nwtt D.\ SJL\'.\ llmtNAnDES.
'Joãp_ Lu i: Alves.
~

··--
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DECRETO N. 1.6.091 -

IJE

.í DE ;JUNHO IJE lfJ:.?:J

SupJ!I'ime o Consult!do em. Boston,
Amei' ir(/,

nos Estados Unidos da

O Prebidell!e da HqlliiJlica do:-; Bstados Unido:; do lJradrl al'l. ·'i"

::;il. usando ila auLorilação concedida pcia letLra a
"" rleerelo n. I·, .ll:ifl. dr• J I dr~ fr•.yr•rr'iro rk ID:.~n.
Dr~erda:

)\rl.igco
•'I"

Jo'ir·.a supprirnitl" n t:r>ll>Ulad" ll•liH>J;v<•<,
fJnidm• d:1 \tur~rir~a.
.inH!IO of,. f\1/;,:, lo:.:·· da lrt·kp•!Jld•.mda ltr•pnl>lica.
IIIIÍI'"·

Hosfo1~, 11":.; ~~~l:•.clns
Jtio dr~ .ruw~ii'O, .\. rln

I'Í,t '' ;;;-,··

.\llTJI Ul P.\ :-)IL\ ,\ BEHKililli:s ·

.lusr]

/'di.~:

o\lncs l'och<:t.u.

/'u!,/int 1ts (!(l!r.cs~7e.; do :\f'o.'"{fllri·;;'n•• r' ,r,( llé]!lll!lr>•' rfil f.··flr•."J/Írr 'li COit/'1'1/Çf'ín t[,; l;cJlcln,;, d·· 1!}(11i, })OI'fl. 'JII•'lflOI'UI' 11
,·o~r(t~ tio ..,· j>r;rft•.•; (' dur>J1f,··s JiOS f')·~_-,.,·ifu_-,· I';'Jl. ''!1111)'1/li.'U'

O l'rrsitlcul~ da Hcpublica dc.i V iétdr•' IJuidos d.> .Dra,;il,
fa1. pultlit'.a as :un~!'~G,~s tlo .\fa !In~ ;:111 ~~ da Jl<'p~tlil': ;1 d:t
l.e!l!npf:t ú CPl1\"f.'!1~';l'J : 1.SSÍgl1~1t1:_i l'fl1 ,;c·nch!a. :_l. n dr' ,Ítll11t}
do I \111(;, pa1·a n1r:!ltor;1_r a sorte r!t''1 ft~J·irl•'S e do:.~ní r~' nD-;
I'Xf"'Cil0·:

1~111

r·a·rJpanlJa,

cc:nfarn!'~

r;tJ;:JJll!lllkou

a•.1 1\Jini;:;l•·-

rin da~ HularJks J<xteriores a Lc;;w:';:J da Sni,sa Jll•sfa Capi1:11. pflr nof.a rb ; d1~ junho (.'l'étXÍJIH' l':t''·':l·i", euj:t f' :l'l\!•:•:;1·•
rtllit·ial acotupanla t>fe dt•creto.
Hin

dt~

.la!li•ÍJ'(I, i

de ,jullJ•l d"

J!l~·;:,

lO.'.'

d:~

!r;rf• 1"'11·

r!em i <A c :l;J' da llr'pul.Jl iea.
/I.Rl'I!CI~ Jl.\ SILVA BEJtN.\HDr>'.

José Fdü: :tll.'cs Pachccl).

Tratlncção:
Legncãn ria

Sni~~a 11n H1·asil -- N. :.?.. 80V~ -c Jlin de
.laur·iro, 7 du junho du I!'~':J -·- l.~:li;;-:1 pn~lal /.'tI.
·~1'. winislro.
h11 ndrlifanJf'TLio ·:ís nolns t·il·•·u!;IJ•.'' n~. :'.?íi:'l/! ,, '! . .'101/:',
"" '.':-! dl' alll'il n :i •In maio riu 1~1.~'...', lenho a hourn dt~ lr•\·:JI'
:1•• eoulweilllCIJI•l rlt• V. Ex. qw·. nP prazo dr. um an•Jil, pr·~~-
\'i..;fn pcln art.. :L?, alinra :l. da Ccm'.-<'Tl''i.in :•~'knarh ,.,,, tjr~
II~"Itr·a a O 1k .hiiJJo de 1f!OG. para Jl)t!lhoJ'Jl' a \nr!P rlr1.< Je' id~·~. r; ~loenlr·.~ no~ r.wrdf..:.; em campanha. nrnhuma oppo~J[·.an 101 mamfestada tVl Conselho Ff'dr•ral ::O:ui8~o cr•nfra as
:11l!tr~ücs do Afaglmislan c da ncpublica d:1. Lctho11i:t :íqwlla
Co1n enção.

ÀOTÕI!l DO PODER EXJIOUTIVÕ

Por conseguinte a adhesão do Afaghnistan torn~-se deJ'initiva desde ü de abril de 1923 e a da Republica d;r I..ethon ia desde 8 de abril de 1923.
Aproveito esta nova occasiio Plltà renovar-lhe, Sr. · ministro, a.~ scgurancas da minha mais alta consideracão. Gertsch.
A s. Ex. Sr. Dr. Fclix t'Mheêó, ministro das Hctacões
E:.:lcriore~. IUo de ,Janeiro.

IJI:CltETO (';.
.\}'/II'UVO P

[(i,OU:l --DE

10

DE JULltO DE

t,J•ramr?nfu, nn im}Jortancia

de

1923

26:363$064, para a

r_·onsfnrr~·r'i•} rlc uu1o. esfur;ão de 2" classe,
do typo Col'renk. e111 Bura~them, na linha Centro-Oeste da Baftia, em
.~ubsUtuir·ão uo que {oi approvado pelo dec1'cto n. 13.931,
dr~

1:1 rh rlc:emln·o de t.?f!J

U l'l'c~irlrm' ·~ da llcpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
aliendcm!o. em ]lal'lc. ao que requereu a Companhia Ferro\'i;n·ia E;;ln nrasilcirn, arrenclataria das estradas de ferro 'fed~J·acs dns Estados da Bahia c Sergipe c do norte de Minas
1 ;,~,·~w~. e t.rndo em vis la as informações prestadas nela Insperl,,ria rcdcr~d das Estradas, decreta:
Art.ig<J unieo. Fica approvado o orçamento que com
•'·"''' baixa, rubricado pelo director geral de Expediente da Sondaria de Estado dos .:\'egocios da Viação e Obras iPublicas,
11;t i mOI'! Laucia rln 'infc n seis contos tresentos e sessenta o
I; e·< m'i l c sc3.'f'nla e quatro réis (26 :363$064), para a constru,.·;Tw rlr) uma csU~çiio dn ~· classe, do typo corrente, em BuraJilwrn. na linha Cntrr,-Oc~!r) da Bahia, arrendada á Compa' dr i a Fl'r'lo-·Yiaria E,:i c Hmsilciro, em substituição ao orça;rrc~nto [>a!'ehl1 com]H'drc•ndido no orçamento global .que foi
:•pprovarlo pl'lo dr•ert>lo n. 13.931, de 19 de dezembro de 1919.
Hio th• .Jan~'iro, 10 de julho de f923, 102• da Indcpcndcn4
fia e 35" da HcpuiJ!ica ..
.\RTHUR

ni 'SILVA

BEHNAHDES.

Francisco Sá.

DI;;CB.ETO N. l!UJ91 -

DE

10 DE

JULHO DE

1923

OS estudo.~ definitiVOS da estrada de {erro de qu~. n
concessionaria a Companhia do Gandarella em· substituição aos appl'Ovados pelo deC'feto n. H .:Í09, de 17 'de

_\]J}li'OV!t

O(JOS(O

o

de ·f!J2()

Prrsidcn!t~

da Jtcpuhlíca dos Estados Unidos do Bra~il,
a Ucndcndo ao que l'equcrcu a Companhia {)o GandJi,rella, con,·essionaria da Pstrada de ferro a que se refere O' coritracto
t'Plnbrado em virtude rio drcret.o n. 13.340, de 18 de deaemln·i de J !J !S c tendo em vista não só as informações a respeito
prrs!adas pela Impectoria Federal das Eslradas, como tamhcm o arf. 2'' du decreto n. 15.582, de 28 de julho de 1922,

A~'I'OS DO PODim E:'l:ECU'J'IW)

qnr er•nerdrn á rrqurrcnl r• fl"l'missãn par~ apreseu!lll' os cs1ndos di' um novo Lra,;ado, mai~ curlo, ma1s couvcmcnlc e de
lltPI!wi·r·~ t·omlif;õrs lrchnieus da mencionada estrada do ferro,
,.,J.iq:; •·:;Indo,; J'l)ram appr11vados JJelo rlccrdo 11. I·~. :JOV, ilu
17 li•: a;;u~tu •li: I:J:.'O, decreta:
,\1"[. 1". Fi caiu appruvados o:; lloeunwnlos crue cum este
l•aixa!ll, J'ul!rieados pdo dit·t_•elor geral de Expediente da Se('l'l'l:n·i:t ti•~ 1•:--l:•t!o da Yia~:io e Otn·as P11lJiieas, rdalin1~ aos
di•Íilli!i,n-. f'Pill <l f•:\ll'll'VO dn fiJJ\.f)(j() (I'ÍllCUf'!J!.a
11111 !;i!nJJlf.'ll'"·' e s•::;.senla melros. da estrada de IL·rrP qw·.
}I:Jl'f indu da l'l'l<iãu d:J:l JIJÍliUS do C:~"IU:ll'tJla, lllllllii:ipio de
;~;,_JLi ~~ B;tr hat'4' l·!~1f adrl dn i\lin~J.~ (~el·~~.e~~, · YÜ. cilil'OlH',ae llít Ji~t;
lrada dn J:\·r1u f\:Jtlral do Bra~il, ua:; proxiuJiuades Lln e:olar;àil
.i~11iar .\l11r•·ira. ~~ d;•. q<Jal ~~s!rada (· eolJCt•S><irmal'ia. ''"m onu:;
1'~11·:•. <~ l.'ni:~". tl. Cc'"lJl~lllhia do < '~.nr!an~lla, nus ·termos t],1
o'<JIIIJ ::•·!11 t'!•l•·hra,l•J •·;11 YÍI'Iltde dlt dl'l'l'!'lot 11. I:J.~lH\, de 1~
f'<fllf/11,;
f>

1

.: .. ~:··,r~'ild:;·;, d,•,

I~!J~L
,
\ri. ·.:". li< ••.,[•Jd"~ dd'in.ilivu.; fi,• 11'11' lt·ala 11 IJl'l"''~il!C
"''''"'''" :'it.h-:!iluiriio Hl!,; a]'pl·,Jvado,.; pf'lo tl•:rr•·1" 11,/l.\.:lll!l. de
I I d•· ag"''" 1.k J!1:!0. dt•elal'ôlflll~ dt'ti11il i\·,,~ pcln de u. f 't.~lli':l,
"" ·~ t!•: ~dcntl•m d~: 1!!:.' 1.
l!íl) r!l' Janr•if·o, 10 ;f~: .iulhn d•<

tf,,wia

f~

i'l!::. 11!'.!' da fudqn~ll

3::i" da 1\!'I•UIJ!ira .
. \i1T1Wll ll\ :~Ir.\',\ BBHN.\HOES.

Fmwisco Sá.

lli·:C:IH:'l'O \.

J(),fl!!~, -·- TJE

10

JJE .JULHO IJI;

Hl23

.lJ'!•~'"I'it n; ur~·omrnfos, 11os impOI'lllll•'irls 1lt~ frs. 'i.liOAOOAfi,
7S:Ut.1SOOO, uwm, 1' ,;():J :8.110!/iSOO, Jl''JH<I, 1'"~'~" a iluporto-

(·iio rir 6. (i70 fullf'lodas r! c li'il!t"s. r'tl!li ,;,; rrsprTtÍI.'us ar;r·rssui'Íf.'S. r dt< .}ij upprr;·cllws simples de uwrlmu·a dt• I i11/W, lleslhwtfos ás linlu1s rm rmHfrllcr1ío ri~ nJdé {nhTal
,,n·r·w!nda ri Cum}Jullhia Fcrru-l-iul'ia Esl·· .lJ!'IIsi!•:irn

O f>rf'~idcnlr da lll']lll~J!ica dos I•>I;Hio.~ Unidos do Umsil,
;dlr!JIII'llllll nr: que re(Jili'.J'f'll :1 Cll!llJl:JI!!Jia Fr•;rn-Viaria E;;te
Ura·· i I••! r·"· <JITCildafar·ia da r''dc ff'tTo-viai'Ía I'Prlrot ai ,J,,, 1·;~
~:lfij~:• d:1 ::·.:lhia. ~·cl·.~:ip~ e do 11orf~~ dn ~J1inus (lpr·n~~~. " !Pndn
"'" Yi-:l;l ;:,.; illfor·m;H:ii:·~ prrs!;:rla.-; pP!;I Tl!:-·Jlf'~Ílll'ia r:,.<J,·r·al

da-< E'lrada,, dcer·da:
.1:·1. 1." Fi1·:• :lllili'OYHtlo.
~;

t],. an·/11·dn Clllll 11 ·li~J.•u~i·• no
\" rh d:n.t>nda ·Ir; dn eonlnwl" aulnl'ir:uln 1'H'lo di~Úr•ln Jlll-

1''"~'" I '.fl!iN. d•• l!l r!" l'l'\l'l'I'Ü'o d1• 1~1:!0. n lll'(;Hlllf'Jti•J !Jilll
''"111 ••;I(' k;i~~•·- l'l!hl'icado p••lo dir·<·:·iOI' g"f'!'al dll Expcdir•utn
d:• ~r·:Tr~(ar·ia ilr• E~fado dos Nr•gorios ria ''hdio r~ Ohr::rs l'ui•lir•a,;. na impnl'fallf'ia f!!' srle mill1Õr•.;. crr:!o r ~r(I'IIIa 111il
,. q11al nwrnl.f•< franrns fl'aJH'f'Zf'S e (jll:ll''mLa r rincn <'Cnl itllfJ~
(f r·". rranr'í'ZP.s i. i·; O. I 00.4.5 l, para a arqu i siç::ío e impur!al"'i•J d·· ori,; mil s<~i~r·1•nlos n scfrnfa (ü.!i70)
tonei:Hlas dn

I rillr"", com os rcspccthos accc3'3orios, c de cincocnla c c!uco
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(55) apparclhos simples de mudança de linha para duas direcc.õe;;, destinados ás linhas em construC{.lão da rêdé federal
arrendada á Companhia Ferro-Viarla Este Brasileiro, que de-'
vel'ão ser inauguradas no decorrer deste anno, na conformidade do citado rontraclo.
.
.Paragrapho uni co. Ar; despezas com a acquisicãn e i~
porln(•ão t.li'~Sf'S malcriae;:; !'!IWão computadas :'t visl.a das farllH'n~. l'f•HlPCI rnf,.,nH•nln Yii'adas, das fah!'icas fornecedoras,
nnrno <'~: alwlo~CP n ~ .'f", da citaria clausula ~(i do contracto ·em
y:~·n·, 11ii'; pncll'ndo. comt.udo, exceder em easo algum o orr;:Hmmtn •·:·a apm·ovado, c :"erão convertidas em moeda nac~iona l na conformidade do di~posto no mesmo paragrapho,
drvr~ndo o re.op,~rtiYo pagamento sct; feito em moeda correr1lo
naeional. olo~ aceôrdo eom fl clispo<to no § 1°, da clammla 5·0
tlo diLo t•onf.rarlo, na imporfancia corrcspondenf.c a 8etenta o
<' i!leo pol' r·r·nl" (;;; <:lo) das cle!';prza~. c eOJTPndo o pagamento
dos J'e,;lanfc;' Yintc c einco por cento (25 '1o) prlo deposit.o de
qnr traia a clausula 52, conforme determina n ~ ;:o, aJinea b,
da nu•.o.; nta.
Ae!. :~." M; dc~pezas complementares proprias de d!rcifos nduatwiro::;, taxa~ do porto da Bahia, capatazias, etc., estimadas em setenta o oito contos novecentos e quatorze mil
r·6is (78 :frll~OOOl. ouro, P quafrocenf.nt=~ c rlouo. contos oltorcntos c nnvPnf a mil e oitocentos réis ( ·102: 890~800), papel,
c-onformo o orramr·nLo q1w com r:::te tambrm haixa, rubricado
1wlo diri~ctor gPral fle Expediente da Secretaria de Estado dos
1'\cgocios rh Vin<;ão P Obras 'Publica,.. ~erão accrcscidas ás de
que !rala o art. 1", para os effeitos do pagarmnto.
Rio de JanciJ·o, 10 de julho de 1923, 102• da Indrpendencia e 3!í da llrpuhlica.
0

An'l'HUR DA SJT.V.\ BRRNARDES.

Franciua Sá.

DEGRIJiJfO N.

16:~\)(i

-

DE 10 DE JULHO DE

1923

o m·çmnrnto na im.pqrtancia de 440:220$650 (cento
e qnw·cnta. conlos duzentos e vinte mil sei.çcentos e cin-

AJl]JI'IIIYt

r•r,enla 1'ÚÍ.~ l, pam

execução, por pm·te da Companhia

Url'tll de Jl dhoram'cntos do Marànhão, de divm·sos ser'l'i,_·os ,, o/nas na c:rplmwda da cstaçao de Thcr·ezina
O Pt·esiclnnl P da ficpnhlira dos Estados Unidos do Bra!'í!, atlrndrmrlo ao que propo;r. a Inspectoria Federal das Es-

tradas c tendo em vista o aviso n. 130, de 26 de setembro de
1922 do l\!Iinislrrio tla Viação e Obra!! Publicas, dirigido á.
mesma insprctoria, decreta:
Art.. 1." Fiea approvado o orçamento na imporlancia total de HO: 220$Ctrí0 (crnto o quarenta contos duzentos e vinfp mil srie1ct•JIIos r cincornta rr.is), que com este baixa ruhricnclo pelo <lircctor geral de Expediente da Secretaria de
Estado da Viação r Obras Publicas, apresentado pela Inspeetoria Federal da~ Estradas em .sub!!tituição ao organizado
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p ela Companhia Geral de :\lelhoramcntos no Maranhão, parn
execução dos seguintes serviços e obras a serem executados
nn explanada da estação de Therezina: I. Muro de fechamentos; II. Canaliza'jão de aguas; III. Canalização de esgotos.
Art. 2.• A despeza. até o maximo do orçamento ora. approvado, clcpois do apurada rm medi(:ão feita pelo repr{'seumnte do Governo encarregado de acompanhar as obras, será
incluída em folha, para pagamento em apolices federacs ao
par, de accôrdo com o disposto na clausula XI do contracto
celebrado em virlude do decreto n. 14.823, de 21 de maio do
1921.

Rio de Janeiro, 10 de jplho do 1923, 102• da Ind.opendencia o 35• da Republica,
MTHt;R DA SILVA BER."lARDRS.

F ran cisco Sli..
DJWUETO N.

~ ..i

.097 -

DE

13

DE JULHO DE

1923

Approva, a titulo prnvisorio, o Regulamento dl' Pontes rle
Equipagem
O Presidente da nepublica dos Estados Unidos do Brasil,
11sando da atlribuicão que lhe confere o art. '•8, n. 1, rtn
Comtiluicão, resolve approvo.r. a titulo provisorio, at~ QUP
Rr>jam fi:tados os typos definitivos de pontes, o RJgulaml.'nto
<it l'o'1f.c~ dA Equ tpn!.\em que com este batxa. aesi~nado pP!o
general de divisão Fernando Setcmbrino de Carval1lo, ministl'O de l!..~ t;,.do da Guerra.
R:o do JPneiro, 13 de julho de 1023, 102" da lndepcnllcncia e 35" da n cvublica.
AnTIIUil DA SILVA Bll1RNARDE!;.

Fernando Setembriuo de Carvalho.

DECRETO N. iô. 098

-DE

13

DE JULHO UK

1923

Approva o Regulamento para o Serviço de Saude do Exet•cito
em tempo de guerra
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da attribuição que lhe confere o arL. 48, n. ·1. da
>Constituicão, r esolve approvnr o Rr.gulamcnlo para o Servico
de Saude do Exercito em tempo de guerra. que com este batxa,
nssignado :)elo general de divtsão Fernando Setembrino de
Car\·allu, ministro de Estado da Guerra.
Rio d o Janeiro, 13 do julho de 1023, 102" ria lndependencia e 35" da fiepublica.
AnTHUR DA StLVA BERNAI\oEs.

Fe1•nanrlo Setembrino de, Cqrvnl h o.

DECRF:'fiO N. Hi.O!l!) Drl novo 1·eauTamento ao

DE'' 1'3 DE .TULHO DE., J923

Cmt'iezWh

do Almirantado

O Presidente da Uepublica ·dos Est&.dos Unidos dO Brasil,
nsando da antorizncão contida no artigo 13 do decreto n • .t.Oi5,
dr) 9 de j~:nriro de Hl20, revigorada pelo art. H do decreto
11. 1. 62G, ele 3 r! c janeiro ultimo, resolve approvar e mandalf!l
r·:;:rrufar· o regulamento do Conselho do Almirantado, que a.
csLe acompanha, a~signado pelo almirante, reformado, Alexandrino Faria de Alenca1·, Ministro de Estado dos Negooios
~·~. \Iarinhn.
Rio de .Janeiro, 13 de julho de 1923, 102• da lndepetli~n.,

r:i:t ~~ 35" du Hcpuhlir·a.

AnTHUR DA SILVA BERNARDfl!S •.

ATexandJ:ino Faria de Alénca~ •• ·

Rcgnlmnrnlo p1wn o Conseltio do :Almirantallo
Orrranização e funccionamento do Conaelho do Ahntrantaclo

CAPITULO I
r.n:"":nnnç.i.o E FINS DO CONSELHO

A.rt. 1 •

o Conselho do Almirantado é o orgam de consulta

flo lÚinisíci·io da 1\Iarinha. e o seu auxiliar na administração
J•avnl, pora o c~fudo e solu9ão das questões Q?e por elle .lha

!orrm affcclns, comprehendJrlos os casos prev1stos nas le1s e
1' •:~:larncnfns em vlgor.
· Arl. 2.° Cnn~t.itniriío o Conselho do Almjtantado, comQ

t'llfl~l!liO!'i'S:

.

O Chefe do f:c;tr~do Maior da Armada;
U Insprcim· ele Marinha;

o
o

Inspcctor de Fazenda o Fiscalf'r:ação;
Jnspcctor de Engenharia Nava ; .
o JnspcctO!' rio Arsenal de Marinha do RiD de Janeiro;
O Jn~pccfor de Portos e Costa!!;
O Commandante da Defesa Aerea do Littoral;
O Superintendente de Navegação;.
r) Director da Escola Naval de Guerra;
O Inspector de Saúde Naval;
O CoHsultoJ' .lmidico do Ministerio dn Marinha,
Paragrapho nn ieo. Os consultores serão sempre óS offi~
r:i·H~' qne e~tivcn'm excrccn:lo essas funcções, qualquer que
'''.i:' o ~CIJ pnsto.
Arl .. 3." O Comcllw do Almirantado será presidido pelo
i\fini',frn dfl l\I:1T'inltn. P, r~m sua falta, pelo official
maia
'i li

I

i('(l1
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CAPITUI.O II
FU!'<CCio:.A)IENTO D') COXSELHO

Art. 4.• O Conselho do Almirantado reunir-sl!-ha ordina-·
:riamente uma vez por· semana, e, extraordinariamente, quando convocado pelo .\linistro ela Marinha ou por sua ordem;
as ~essõe;; rrnliznr-iH'-hiio na !'~de re!'lpl'rtiva r não srrão
publica!!, ~ah·o ordem do l\lini~tro da l\f:H•inha.
Art. 5.• Compete no Gon~elho pronunciar-se por meio
de pnrcrrrr'l l''rriplns do;~ concmltorr!'l sohrr M ron<;;nltn~ (1111'
lhe forem fl'itaR prlo Ministro da l\Iarinha.
Art. G. o :\;; conc;ultas serão enviadas ao Conselho acompanhadas cloR 11U!'J~?i;; ·referrntes ao assumpto. com informneõr'l tlrtalhndn;; e complrta" das reparti(.'ÕP.s competentes,
comprehendendo mappas, qnadros, estatisticn!'l, extractos, cópia"<, publicaçõc~. mrmoria~. nrccs~arios ao r~tndo e rlucidacão
do assumpto.
Art. 7.• As cmsnll.as srrão '<!Studadas e relatada~ pn:um con~ullor. qui? nprP.!'1Cnfar:í. parecrr por rscripto no pram
maximo de quim,P. dim:, ele accôrdo n seguinfe distribuicfw:
Forcas navaP.s c opr•r:u:õl'~ navnr~. o Chrfe rio F.~fndn
:Maior da Armada;
Pessoal P sua mobilizacão, ~crvico militar P. reservas,
o Ins~1cctor df' l\lnrinhn;
1\loterial I' abastccimenlofl. o Inspector de Faz€'nda;
Arsennr!'1, o Inc;pl'clor do Arc::l'nnl de l\tarinha do Rio
(;\! Janeiro;
Construccõe:::, rl'parnçõec:; e ohrns civis, o Inspector
de Engenharia :'inval;
Aviação naval. o Command:mtll da Defesa Aerea;
Organização dos serviços e policiamento geral da costa c
porto; marinha mercantr. e pesca, o Inspector de Portos e
Costas;
Hydrographia P. phat'ÓCf;, o Superintendente de Navegação;
Ensino naval, o Dirce for da Escola Naval de Guerra;
Saúde naval. o Inc;prctor de Sa1íde Naval;
Legislarão r dirritn. o C:onsulfot· .Jurídico do 1\linísll't'io rln

~farinha.
·
Para~rrapho

uniro. O~:~ assumpfos não comprehendidoe na
flislribuição acima srrrw dii:l.rihuido~ ao critf'rio do Presidente do Con;;clho.
·
Art. 8. • O parccP.r rio relator será lido em sessão do Conselho, cumprindo a cada consultor exprimir em seguida sua
opinião por I'Scripfo J•clat iYa ao assumpto.
ParagTaplw nniro. Os consultores poderão ler. simulfnn~>amenfe, vista elo parecPr do t•clator, fio qual se lhl's darão
cópias; cmitlirão sobt'P o nwsmo sua opinião, tarnbem por Pscripto, no prazo improrog·avcl de Ires dias.
Arf. 9. o As cópias das consultas, com os respectivos pareceres e opiniõr!'1 formulada~. fir.arão archivad:li'! no Conselho.
Art.. 10. O Conselho do Almiranfado terá uma secretal'ia para o ~ervieo do seu expediente.
Ar f. 11. A srt:>retaria tcr:i um director-seeretario, que
f;erd officinl-genernl da .\rmada, reformado, e o numoro dP.
empregartos Pm romm issiío, officiae,; da Armarta ou rlasRes
:mn('xas, d::t ar f iYn on J'l'formadocc, qnl' fíir nec>f;l!"sar· n 'lO "l'l'\k•,.
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§ i. a Em fnlla de um officinl genrwal da Armada rPformaôo, podertí ser nomeado Pm commiRsfío um official general dn
activa.
·
§ 2." Para serviços gemes haverá um conl inuo ~ os sm·vcntcR em numero annualmente fixado pela lri orçamentaria.
Art. 12. O director-secrctario assistirá ás sessões do
Conselho c tomará notas rlo que ncll:u~ occorrer, fa1.endo lavrar
uma neta eom o romrno ola sessiio, pelo fnnccionario da secrPtnrin para isso designado.
Art. 1:1. O.s consultorf's, ao comparf'cerf'm pela primeirn
vez ao Cnnsf'lhu do Almirantado, para o acto de posse, prestarão, ao assumit' o srn lop.at·, o cflmpt·omis>;o de honra de guardar o rnai~ completo sigillo soln·e os assumplos que forem
oi>:cut.irlos em conselho e sobre o que se passar nas sessões,
c de sempre manifestarem sua opinião srm reservas, com a
mais complf'la frnnque1.a c sinceridade, a bem da defesa nacional.
§ 1. • O tf'rmo de comtn•omisso, qnr spr;í. J'f!digido pelo
Conselho elo Almirantado, ser:í lido em vo~ alta, pelo secretario, perante o mesmo consPlho, cnn:;ervanrlo-c;t> I odoR ele p6 ali;
o fin:tl da rercmonia.
§ 2. • Igual eompromi;:>:o Rer:í f omarlo pe\<)!'l officiar~ ou
funce-ionr.rio:.~ t•onvidacloc; on nntm-izndo'i a toma,·pm pal'l.e ou
:J$!'lísl irf'm ás sessões.
;\.f't. J í. Oq mPmhro~ rio .\lrnir·:mtado fll't'rPIJf'riio :t
fJUant i~ ,Jp .?:i.~ Jll1l' >:l'q~fio n qur romparr·rrrrm.
CAPITULO Il I
DISPOSIÇÕES 'l'RANSITOiliAR

Al'l. 1-:i. O l'rgimento interno do Consplho do Almit·antndo
será organizaflo, de aceôrdo com este regulamento, dcntr·o do
Jlrazn rl" J:> dia~. a partir da data da "lla rwomnlgação .
.\ri. !<i. Emqnanto não f'n!rat· em vig-m· a nova organização administrativa da 1\larinha. cont inuarfío com assento no
Almirantado os actuaes chrfes de repartição, c a ellcs serão
affeclas as consultas qne dissrrflm rrspt>ilo nos assumptos que
correm pelas suas repartições.
Arl. 1 i. •\'l oli;qw.-içõrq rlrstP t'f'gulanwnto podrrfío SI'!'
nlll'radas pelo Ooyprno dentro rio.~ prinwiros sriR mi'Zf'S a rontnr da rintn do decreto de sua appt'ovaçfío.
J\rl. JR. nrvo::mm-•1' a.;; rli>:po~içõe~ r'm conl,·nrin.
Rio de Janeiro. i:J ele julho df' 192.1. - Alexandrino Fa~
ria de t\lenr.n;·.
DECnETO ~. 1G.too -

or. tG nr. .Jur.Ho OE 1923

DNla,•a ina.lirnnvr>is .18i npolirrs da Dinida. Publica 1Jertenccntes w1 pntl'imonin do Jil,filuto Nacional.10 'r> S11rdo.~
.1/udos.
se'
!f'
O Presidente da fiepublica dos Eslado~ Un; {os do BraRil. rrRolw. rir ncr•irdo com o Comelho Administrativo dos
pntrimonio~ do~ e:-tnbeleeimentos a cargo do Ministerio da
Justi~a f' ;\'Pf[orio<; InteriOl'l'~ f!T::t\":ll' com n clausula de -
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inalienaveis - as 387 apolices do Instituto Nacional de Sur...
dos-Mudos, .do valor nominal de 1:000$, cada ~ sob o~
ns. 32.864 a 32.867, 121.517 a 121.546, U4.088' a 144.10'8,
153.364 a 153.465, 166.597 a 166.688 e 339 .• 791 a 339.915,
por não ser mais necessaria sua alienação para tfplicação do
producto em despezas com a construcção do novo edificio para
o referido Instituto, revogando-se assim quanto a estas apoJices a autorização constante do decreto n. i0.210, de 7 do
maio de 1923.
Rio de Janeiro, 15 de julho de 1923, 102" d;t lndepen..
dencia c :35" da Republica .
.'\RTJI!;R DA SILVA BERNAROES,

João

Lui~

Alveg,

rJF.CTtETO X. I !i. 1OI -

,\inda não foi publ icarlo

])F.CRETO N. I fi .102 --

DE

18

DE JULHO DE

i923

Cmlf·crle á socicdMltJ anonuma South American Gold A1'1'as,
Limitr>rl, mtfoi·i::.oNío prrra ftntccimtal' na Republica
O Prf'~idrnfr rla Republica dos Estados Unidos do Brasil,
alf.endendo ao que requereu a sociedade anonyma South America:n Gold Areas, Limifed, com séde rm Londres, e devidamente representada, decreta :
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma South
An1Prican Gold Arra''· Limiled autorização para funccirma;·
n~L Republica com os estatutos que apresentou e mediante ab
elau;.ulas que a r~l r• acomp:mham. a,;~ignadas pelo ministro dc
F:.-;tarln dos :\e!'n;oi,)S da A!::riculfur-a, Industria e Commercio,
ficando a mrsma ~ncirdade· obrigada a cumpriz· as formalidade-; exigidas prla lt•gi;;laçãn em vigor.
Rio de Janeiro. IR dr .inlho dr 19~a. 10.2" i!:1 Indepcndencia
f' 35" r.Ja T10.publ ica.
AnTIIUR DA SILVA BER::\'ARDES.

!t!iauel Crllm nn rlu Pi11 e Alrneirlrt.

Clausulas que acompanham o decreto n. 16.102, desta data
I
)

.\ <o~.idadr ;1nonyma Snulh Amrriean 11old Arrn~, Li'''i!rrl r'· nlvi,;mdn a ler· nrn r••pre~enl:mtf! geral no Brasrl. rrnn
plrnM ,. illimitadm; pnr:l••rt>!'l para tratar c definitivamPTJI.C r""nl\·c•!' n~ questõrs qui' :;e sw:witarem, quer rorn o GoYcrno,
1(11''1' ··om r. nrfirulnr•·'· podendo sr•r demanilado e receber Clla,·:i·l ;nirial nf'la ;.nl'it•r!:~r1~>.

539

ACTOS J)() J?OJ)El\ :EXECUTIVO

ll
Todos 'õs actbs que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente á.s respectivas leis e regulamentos e â jurislicção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida soaiedade reclamar qualquer
excepeio, fundada em seus estatutos,· cujas disposições dão
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
!i cxecutão das obras ou serviços a que ellas se referem.

IH
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração f!lW a soriectade tenha de fazer nos respectivos estalutos.
A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma
operação de banco, negociar em cambiaes ou operar em !:ieguro;; !:'Cm que, para esse fim, solicite préviamentc autorização
especial ao Ministerio dos Negocias da Fazenda.
·
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
R0pub!ira si infi'ingir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achnr-ge a sociedade sujeita ás disposições de direito que regem a'> sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não e~
tejn comminada pena especial será punida com a multa !:!e
um c0nto de réis (1 :00'0$000) a cinco contos de ré1s
(5 :OC0$000) e, no caso de reincidencia, .com a cassação da; autorização concedida pelo derreto em v1rtude do qual ha1xam
as pri!sentes clausulas.
Rio de Ja'neiro, 18 rle julho do 192:1. - Miyuel Calmon dtt
Pin ,. Almeida.

DECRETO N. 16.103-

DE

18

DE ,TtJLHO DE

1923

Concede â Companhia Siderur(lica B11lgo-Mineira, os favores
constantes do dec1•eto n. 12.9U, de 30 de março de 4918,
e do o.rt. 4" do decreto leyislativo n. 4. 246, de 6 de jaineiro
de 1921, para o desenvolvimento da industria sidt;rurgica
nas propriedades em Sabará, Estado de Minas Geraes
O Presidente da Republica dos E<;tado<; Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do ar!. 80, n. 11 e seu paragrapho unico, da lei n. 4. 632. dfl G d0 janeiro de Hl23, o
tendo em vista o decrc>to !Pgisl:lt ivn n, ·'1. 246, de G rln janc>iro de 1921, decreta:
Ar!. I . " F irnn, concedido;; ú Companhia Siderul'gica,
~elgo-Mineira os favores constantes do decreto n. 12.944, de
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30 d,, março de 19·18, f' do ad. 1" do decrPio legiRialivo n. 1.246,
de 6 de .ianPil'o de 19? 1, para o desl'nvolvimento da industria

sidPrUi'gicn nas suns PJ'npriedadl's l'm Sabará, B!!larlo de Mina<: (h'r:w;-:, lllPdinnf f' as SPgnintrs eondic;ôcs:

A Comp:miJW Siderurgirn Bf'lgo-lllinciJ•a ob!'iga-sfl a
manter, Pm Jlrrfr>iln rqfarlo de> funccionamPnto, nas suas proprirdadr". ('nJ ~n;J:mí, F.slado dr Minas G('l·ars, o alto forno já
existrn'•• rOltl r1.~ sr•us ar·rf's~m·io;;;, inrlu~ive fallrira dP rimenrn f' n! fwil!a;-: para rrpm·ar:•ir~. nfín podendo a proclucc;ão
diaria ;.,.,. inl'r•rim· a ~O tnnrlarlas de gusa. Tacs installac;ões
poder:io ~r·r ampliadas P t'IDIJI'f'!.!.'arlas lambem na fabricac;iio
rlf' f1'J'l'" ,. :u:n.
J[

_\ · Cnmpnnhin Siderurr,:.it•a B0lgn-:\(inPil'a serfío roneef!irlo.:; ns sPg11i11ff'~ hl\·nres: ·
1 -- J~f'llC;,o dP ill!]ln~t~~~ df' i!lJfl!H'frH:~o f' rl1' ''xprtliPntr,
!Jlll'flll(P 11 )ll':iZ() dt• j() :llllllli', ]J:1J'<l:
o' mJrltiJti"'nn~. malr•rirw~ ,. l<laf,,J·in;; primn.~ df'slin:ulos
n nu\ a' ron,;;t J·Jw•:''l'-' <! annd!a~i'oc., d1~ suas instal'la~;ücs;
lJ' mneiJini~m"-; P nwl eri:ws destinado:;; :'i carbonizariio
!le m:Ídciras <' ui ilizrtçfío dos sub-produetos;
•
c) mnchinismos ~~ m:liPI'iaPs destinados :í caplar,fí.o o
transmi.ssfin dt• Pnrrgia hydro-clccll'ip indispPnsavPI ao fonrrionnnwntn dns usinr.;; n suas drpPndflneias;
d) mar li inisnws r mafPI'ia,..s para prsquizas e cxplm·acrw
de pedreiras "" ronsl J'urr,fín, malrrial rrfraetario, minerin~ e
r.omlmsl in·is nr>f'PS!'arios aos spn·icns das minas e suaR deJlendrncias:
·
e) mar li in i~nws P mal PriaPs destinados á consll'ucr,fio,
consrrvar,iio f' funrrionanJPnlu de l'slradas de feno de prqueno pt•rem·so, p-;fradas dP rodagem, cabos aereos c outros
meios de t rnnsporiP nPrP;;sarin,o; no nha~l Primrntn d:1s usinas
P f'~Cnf!nll'lllu dP ;:Pn<; pr·ndllf'fu,.;,
2 - ls!'n<:fto, dLn·ante o vraz<J df' -'.0 nnnos, de todos os
impo!'lln;; fedf'rar"' quP pOI'\'Pillura incidirem ~obre a ennsft·ucr,ftn, nmplin(':ÍII ,. r''i:plnJ·ar::ín dn.s usinas P suas dep,,nrJenrias.
3 - Dir1•i Io de rlf'snpropriaf;ito. nos I r.rmos da lei em vigor, pm·a os trrrcnos I' hrmfeitorias neccssarios :ís constnlcções df' 0slradns rlP f•,ITO dl' prquPno pcrcul'so, estradas de
rodagem, cabos arrcos I' I inll:l'> dr transmissão de energia
)Jydro-PlPr I rica. rJ,, arr•'11•rl n rnm os plnnos approvados pelo
GOV('J'llO.

1 - FrPir~ rrduzido;;, clur:mlfl o prazo de 40 annos, nas
estradas de fPri·o e linhas d(' naYPgac;ão do Governo Federal,
para machinismos, materias primas r materiaes necessarios
aos trah:Jliwq dns w:inns. hr>m romn pnJ'a n frnnsporlfl dos sr.wl
prnd u r f ns.
TTT
.\ isrnr(J(J d•' rlirf'ilos rll, importaçiin f' de rxpedirnle dl'
flUr traia r; n. 1. da clausula :mterinr' sómr.nle srr{t concedida RI! ns marltinismos. materiacs P materias primas não
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li verem similal'es no paiz. A redncção dos fretes de que trata
o n. 4, da referida clausula será regulada em contr~ctos csveciacs com ~s estradas cffi i'eno o linha!5 de navegar. ao.

IV
O Gove{.no Federal emprestará á Companhia SiderUl'gica
):leigo-Mineira a quantia de mil c oitocentos contos de réis
(1.800:000$000), ao juro de cinco JWl' cento (5o/o) ao anno,
amcrf izavt'l t'lll dez preslaçõe~ annuac;;, i 0 uae~. ll:• Hi:cut·uo
com o tJlW eslabelecr• o dec~·tt1J 11. 1:!. !;, U, de 30 de mure o de
·!\J18, r~ dcsdn que ella saL!.-;1''-I.:ll ús condições estipuladas no
:nesmo decreto.
A companhia po:lerú avns~ar 11 rcs;atc t!o empt·cstimo
eom o pagamento, por antecipação, úe qualquer quantia, devendo em tal hypothcse. sct· fflita a deducção do juro &orresl-'undcnte.

v
,\ Compaulli<, ~ítlcruq:;ic;1 DcJ::;,,-,\linc Ira, olJriga-se:
a sujeitar-se :t fise<tli.,~:çãu du Go\t•t·no Fcrlcral, for·ncct~IHio todas as
informaçi)r>.; e c~clar!'CÍlll!'nln'i solicitados,
além de um rPlal urio anum:l sol.Jre o cslaú11 dtl~ obras em
comlrucçãu, pruducção de ".nas usinas e minas c c::tado 1'iuancciro da em preza;
b' a recolher annualmrni (' ao Thcsouro Nacional a quo La
de 12:000$, para as despez:~;, de fiscalização;
c) a apresentar ao Governo Federal, para exame e appro~
vação, todos os planos de alterações substanciaes e processors
novos a adoptar no desenvolvimento de suas usinns, os quaes
!'erão considerados a[l'i~roYados para tc.rJus oR cffeitos se não
tiYPt'em sido impug-nados no prazo de GO dias, a contar da daLa
da aprcsentacau;
d) a nmpregar· nos seus ~en iços peln meno,; cincoenta IJOL1
cento de 11pe1·ario ..; l.Jra~ilciros;
c' a lllantcr· nas snas usinas rlr•;r, nwnor·P~. aprr•ndizc8 c a
toltocar em trabalhos altill<)iliPs ;í.' lllC'SJHas alr lrcs rugPnheiros diplomados pela E~cola 6J l\Iinas do Oum Prelo ou que ti\ c rem feito o cu r, o indu~r r1n I ria Escola Pnlyt eehnica, lle
accCmlu l'om a indit:ar:ão feita pf'!n _\linis[ro da "\gricultura,
Industr·ia c Commercio, durante o prazo de drms armos e com
:~ gr:'ltiJica!,'ão meusal mini :u1 tlr ~00$000;
(! a !'azcr, 5r•m pn•juizo dos ~eu.' S!'rvi(:"~ I) ~cmpi'l~ que o
GovPr!lo .JUI~l.H' eonvcnieillr'. a~ expr.•ricnc ia o.; nrc.:t•ssarias tpar<J.
41. ve!'ifica(;ão ria. po::;3i!JílidaJc f]f) aprnvcilamento de matcrias
primas rio paiz;
g) a dar prefereneia, "m ic:naldar!c dl' l'"wli~;õcs, ao coke
·111'1 carvão nacwnal, ílCmpre qu'l ti,·cr do cnJprc::;ar cokc meta li urgi co.
ll)

VI
O GuH·rno Ft:tkral Duxiliar;i " ,]!o..~·m·ufl inwnlo da~ usiJwqucuus ramae,; dt: r~trauas de feno, uma
\cz que o:; ,jul.!"Ul' indispcnsaveis <to aba~lccimcnto da~ mesmas
!!! ao escoamento do seus prociuctos.
ll<•~. ruu~Lruindu
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VII

que

O Governo' Federal, sempre
julgue codroniente, Interporá -seus bons officios•para que a Companhia Sidcrurglca
llelgo-.\Iineira obtenha isenção de quaesquer impostos estaduaes c municipaes quo por ventura incidam sobre suas usinas
e dependencias, trafego de materias primas e matertaés, destinados ao fnnccionamcnto das mesmas, c MspccHvos pro-

dueto-s.

\li I

.\ l,r)J'li'Jilília ~lllerurgica l'.<:ll!u-:llineira poderá:
o: ~~xplorar· mina', rlepositos mineraeõ, pedreiras c malí•J ia: ··efrar.tario. cujn,.; vrodmf0' tenham applicação na in.!wtria .~iden,r::;ir:a. rr.;;pr·itada n le;;islaç'io em vigor;
r:., í'On~t r<l i r Ii nl!a~ Lele.:;rapilicas P t clcphonica~ í'nlro
'lia" diHrsas in"lallaGõcs, de~dl) quP obtenha permissão do
(:Dvernn Federal e do E~tado de i\linaS' Gcraes.

IX
:\ CfiJII[lan!Jia ~idcnrrgica Brl.:;o-.Jiincirn obriga-se a vendPr ao Governo JHlra a~ sua:> nccessidade3 alé 30% da producção ammal rle m::tf.erial d" ferro c aço fabricado nas sua~
rJoinas, a preçu ir.i'rrior uu de iuen[it:o material importadr)
CIF, accrescido de:" i :11pu~: ''" al r~mdcgario~. ta·x·a de expediente
f' taxa~ de Các,: d·J J>nrlr, ri" Hio de .Janeiro.
O \Uior da riiff,:-rcnça sr>rá 11hjccto de aju~le 'la occasifíiJ
da comnra e "Venda.
O Govemo nbri:;a-.,e a cr'lllPl'ar ú Companhia Siderurgica
Uclgo-~iineira, nas l'cferit!a.s com! ir;õc• ele preço, a quantidado
de ferro e aço, qur tiver ele arl'llJiri:· para o supprimento de
:cuas IWCC83idarlr:s. r• rlc,;rln qucl a co:npa!lhia produza artigos
identicns em typu f' qllalirlacif) áqucllc.s ele que o GoYorno care~,;a, uma porç-ão cquiY:drn!c• ú quota parte que a producção
11a Cflmpanhia rrpre.-=entar lla prrJduccão total das usüms ::;iderurgicas indall~1das nu Bt·a'iil.
~

X
Pela,; inf'racçõc~ Ja,; elatHdas tla lH'csenle concegsão a
Companhia Sidcrurgica Helgo-Mincira incorrerá em multas de
ti!U a cmco contns de réis~ elevadas ao dobro nos casos do
reinl'idf'ncia.

XI
Xo caso de uuvida na interpretação das clausulas dllst:i
c•miracto, sl'rá ella resolvida por arbitragem, esool1hendo cada
uma das partes dentro do prazo ele sete dias, o seu arbitro
·-~ ""('.>~. entre si. 11:n ou! ro, GU" ~crvirá rio desemp·ttarlor
quanflr· nãn honvP!' accürdn f':lfl'í' r>., primitivos, sendo o ~c:t
lauú' accr.•i'" .~ ,.,!ncirlr•r;Jdo d~'fii:ifi'.·u p:>r am!Jas as parti!'·

XII
S"rá ileclaratla caduca a tJre,entt: concessão se hnuvtr
pr,r alysacão dos ocn Jf:os da!i usinas da Companhia Siderur-
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gica Bclgo-Mineira ~r noventa dia~ consecutivos, sal":o'
forca maior comprovada, a juizo do Govel'Jlo, ficando obrigada, alén;).~d~o, !lo companhia a !cstiLuir alil GoYerno o valor
do todas ta ISCnQOICS de. taxas e impostos.

XIII

O Governo Federal pouerá conceder utilizacão de forcas
hydeaulieas •k ~eu domínio para a exploração P desenvolvimriÜ" dn., sDrYit;o-; da Companhia Siderurgica Bclgo-l\Iineira,
dculf' •Ju•: lac;:; rurc::l' nür' ~rjam nr'L'es~arias ao-; scrYir,:os fedrrac<.
.\LV

O fú1" fedel'al Je,la Capilal ~>erá •J eomjHlLenLe vara toda::~
a-; acr;.uc>< lJtW ~e fundarem Cll' direil•_,-; c olJrigaç0cs rcsul!an-

tcs da !Jl'C':'t:ille concn;;são.
XV

o (;.)\e i' no FPAleral poderá l'lll qtialqucr tempo rcquis.Jtar
pnr necessidade de salvação publica ou em caso de guerra,
as usin:F >) depencleneias da Companhia Siderurgica. 13elgo,:\Iineira. de cunforlllidadc colll as leis em vigor.
:\VI

Os faYOl't':3 P ul.Jrigaçücs da presenlr• eonccs~ão serão exque a Comp:.mllia Siclerurgica Belgo.\Jinr:ira Jizcr em :.\lonlcvade, desde que os planos geraes c
e~prciar's da' uLras a o:xr~cul ar sPjam approvados pelo Governo l<'cderal.
·
Len~i 1 o~ {t~ installaçõc~

:\VIr

O prc~enf.!• dec1 elrJ l'icar(t selll dJ e i f o se dentro do prazo
d11 JO dia~. a contar dP sua publica~:ão no Díarío Official não
tiver a Cornpanhia Siderurgica Belgo-Mineira assignado o
respectivo contradrJ no :'llinistf'riu da .\.gricu!lura, Industria
l' Commercio.
Art. z.• Rcvo::;am-~e a~ dispu."içõe" cn1 eonLral'io.
Hio ele Janeiro. 18 de julho de 1923, 102" da Iuderpendencia e 33• da Rcpublica.
ARTIIUR D.\ SILVA BEllr\AThDES •

.li iuuel Calmnn dn Pin e ,l[meida.

DECRETO:;. Jti.IOí

-llE

JX

l!T': ,fl'LHO [l!; !!};?:!

}{r'!Jll./fl OS {(~t'UI'í'.'i fl t'n}rr!·(Ít'J' fÍ.\' ''!il)ll'l'':,t.'S UI/. rfl}}l)JONhitlS ft' ...
(tflllllt'/llr: r'r)ll.\'lilui)ots nu ,,rri~ ''"'" " fim dr~ c:.cplorol' rt
imlnslrio !111 "~"'"· r•.t'f ro/1 ir/o do I/I' rll1/WSJ1llc1'Íco. r~ .~na

applicar:{io rí {r:IJJ'icaé'rlo d,· adul,os chimicas.

O Presidente da Hepi!bliea dus E'-fa:Jos Unidos do Brasil,
tendo em vista " art. 10:! da lei 11. L535, de 10 tle agosto de
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I !1~'·!. !'!~\ i~oraJn pel11 arl. tl:í da lt:i 11. ·í-.G:J:!, de G de jalteiru de HJ:!3, decreta:
Art. L" .\s empl'eza'- nu t:nwpan!Jia,.; lq:;auucnLe coustifuidas no paiz ~om u fin1 de explorar a industrial du azoto,
cxtraollido do at· almo,pheril~o. c c;ua. applicação á fabricação de aLlulJos chimicu~. pod(•rão ;::usar dos seguintes favot·es, desde que a,; l'espcclivas usinas tcnhão capacidade para
U111a p1•odtH'I:ãn annnal do :1.000 toneladn~ nu minimu;
J. lê•'Jll;:iu ~~~~ iJJl[Hl~tus de importu~;ãu e de cxw:dit•nte. du-\·ante n prazo r!" ::o alllJIJ", par:t:
a', lllal'hini~mo;;, nmlerial'" I' ntakria~ prima~ destinado~
:i corisii'Ul'l;ãu, manu:•·B~;ãu P funt.:eil•nam••ntu das usinas o
mais in,!alla~;úl':i para produc,:ã" Jus adulJo,.: cilimico:; aLOf ado-. indu~ in· as de geração de C'IJergia hyuru-electrica c de
l.randllis,;ão af1; ás referida..: usina:;;
b) J'ot·no.". ma c h ini::-mo~ ~~ materiae:; dest inaclns ã: earboJiiza(;ào da madeira I' ul.iliz:H;fi•, do.~ ..:uiJ-produdus, quando ncre•sarin~ Ú falJriea(;iill d!~ adu!J;~,.: rllilllÍCII:';
r) mae!Jini~mos (~ 111aleriae;; dPsl irntd"" a pl'!HIUliJ' on
]ll'Pparar as sulJ::;tancias III!CC~s~arias para a lixa(;iio do azoto
atmosphcrico rm fórma de acido azotico, ammonia, azotallos
(h~ calcio, cyanamida r!e raleio, chlort'to rle arnmonio, "ulfato de
annnonio, uréa, azo[.afos c plwspllalos cl1~ uréa ~~ outi·o~ compostos azotado:; Jli'Oprio~ pam a a~ricnltura;
rl) mnchini~mn,; 11 matrorinrs rlf'~tinndns :í nhfcnr;iio dos_
!'lenwnto~ indi.:Jwn.:aYeis :i pmdur~ãn rio,; nrlubns chimicos
azotados 1.' slilpcrphosphatos;
e) machinismos f' malf'riae,; drslinados á con'llruccão,
consr.rvação e J'unccionarnento de estradas dr• ferro rle pequeno percur;:;o, Pslradas de rndaf!:ern. cabos aercns c outros
Jneios de transporte necc;,;saJ'io'! ao aiJastPcimento das usinas
c escoamento de seus produclos;
{) in~fl'UlllCiltOS P lltafPriacs Ue~l i nadOS a JahoratOI'iOS C!JÍ)))ÍCOS tlc analysro." P inH•st iga<:õ'·~ indi:,;prn~aYeiO'l aos fins da'l
u..:ina!'l.
11. Isrnçiín. duran[1• o prazo üc 3D annos. rle lodos os
inipo!<l os ~crleraP" qw• Jl"l'\1'111 n ra itH·idi 1'1'111 ><obrP a consf.rur<:ão I' Pxpori:H:iio das u~ina" ,. sua..: depPndrncias.
UI. Vireif o d•• d!'"lllJI'OJH'ial;ãn. no.~ I PI'mos da lf'gislação
l'lll Yigor. para o~ IPJ'I't'll"~ e lJI'Int'Pitoria., JH'Cf'S~ario;; aos :.:er\'ÍI'us c :ís inslallaçiks de que tratam as lcllt·as a c c.
• IV. Fr·efr,; rc,·luzido' duranf e o prazo de ·10 annos. nas
dradas de fPI'J'II I' linhas dr naYcga1;iío do Gon•rno! Federal.
]lnra maehini:,;mo;;. materias primas e Inatl'riaes neccs."at'io;:; :í
fabrica!;ão do.: produf'fo:-1 da~ usina.:.
Art. ~. A i~C-IH;ão de dirritn:,; d•.• in~por!.a1;ão e expc,Jieute, dr~ qu1• I rata o ar! igo anterior.\ sómentc será conccdi'fla se os machií1ismos, nJateriae·s e matel'ias primas não ti,.l'l't'lll ~imilarPS w~ paiz .
. \rt. :3." Os frete-; reJuzidus. a qun sr~ refere o art. t•
não dcn•t·ão "''1' inferiores ao eu.:to real do transporte.
'
Art.•.i. 0 O GuYcrnrJ Feür~ra1 porlerú ,.,mrcdel' utilizaçiíu
de J'or1:a::; lrnlralllil:a.~ de ...:eu d<~rlliniu J)ara a cxplora~:ãn ._~ ul'.:envolvim,·rll'' da iiH.lustria dt• adubus chimico,; azutaLin~,
desde ~ul' fu,~~ f•Jn;a~ uãu o•~J~\!)1 ll':t:t':>.~<Jria,. au,; ~ervi~,;o:,~ feperaes.
Art.. 3.'i O GoYei·no Federal vouerá auxiliar o dcseuYol:Vimcnto ua-; u~ina.3 de adubos chimicos azotado~, construindo
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pequenos ramaes de estradas de fen: · para a conuuccão de
matcrias primas e dos productos das fabricas.
Art. 6. O Governo Federal interporá seus bons officios
para\ que os concessionarios obtenham isenção de quaesquer
impostos e taxas estaduaes e municipaes que incidirem sobre
as usinas ·C sua~ installações, trafego de materias primas e
materiaes destinados ao funccionamento elas mesmas e
respectivos productos.
Art.. 7.° Caso as usinas sejam installadas no littoral do
paiz o Governo Federal concederá preferencia para o aforamento dos terrenos de marinha Julgados necessarios á construc~,;ão c servicos referentes ás mesmas usinas, respeitados
os direitos de terceiros e as disposic·ões das leis em vigor.
Art. 8. Os concessionarios das usinas poderão explorar
minas, dcposilos mincraes c de material refracta.rio e pedreiras, cujos productos tenham applicacão na industria dos adubos chimicos azotados, respeitada a legislação vigente.
Art. 9. Os concessionarios das. usinas poderão construir
linhas tclegraphicas e telephonicas entre as suas diversas
installações, desde que obtenham permissão do Governo Federal e dos Estados interessados.
Art.. 110. Os favor.es consistentes em emprestimos e quaesqucr auxílios pccuniarios sómente serão concedidos depois
que as emprezas possuírem installações que possam garantir
a restituição dos mesmos.
Art. 11. O Governo Federal poderá em qualquer tempo
requisitar, por necessidade de salvação publica ou em caso
de guerra, as usinas e suag. dependencias, de conformidade
com as leis em vigJor.
Art. 12. As emprezas ou companhias, que gosarem dos
favores constantes deste decreto, são obrigadas a terminar a5
suas installações dentro dos prazos fixados nos respectivo~
contractos e a manter em perfeito e constante funcciona:nento as suas usinas e serviços, sob pena de caducidade, desde
que fiquem paralysados os trabalhos ou serviços por mais
de 90 dias consecutivos, salvo forca maior comprovada, a
juizo do governo; devendo as mesmas, no caso de caducidade,
restituir ao Governo a importancia das isencães concedidas.
Art. 13. Revogam-se as disposições em cont.rario.
Rio de Janeiro, 18 de julho de 1923, 1Qi2° da Indei>en...
dencia ê 35° da Republica.
0

0

0

Annmn

D.\ SILVA BEnNARDES.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

Cl'l:f!.

DECRETO :'i. Hi. !05,

DE

21

Paünnato Auricola

1w

mwzicipin do Rio Formoso,

11m

nE ;ruuro DE

1923

unli(Jo Lu:areto tle Tawnndm·~;, Estaâo de Pernambuco,
c lhe dá a rl''IWJH.ÍIIII('lio de '' })1• • .T oão Coimbz•a"

O PrcsidPnte ria Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accOrdo com u disposlo no ar!. 53 do regulamento approvado pelo decretu n. 1::1. 7-0'G, de 25 de julho de 1919, decreta:
Art. 1•. Fica creado, no município do Hio Formoso no
antigo Lazarclo de Tamandaré, villa daquelle municipio,iEsLeis de 1923 - Vol. II
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tado de Pernambuco um Patronato Agrícola com a denominação de "Dr. João' Coimbra", subordinado á Directoria d•J
Serviço de Povoamento.
.
. _
.
Art. 2•. Revogam-~e as dJsposiçoes em contrariO.
Rio de Janeiro, 21 de julho de 1923, 102• da Independencia e 35• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Mí(]uel Calmon du Pin e Almeida ..

DECRETO N. 16. 106 -

DE

23

DE

JULHO DE 1923

Abre ao Ministerio da .Justiça e 1Vegocios lntCI'iores o credito
especial, doe 857:02:;$, pm·a _auxilwr, dumnte o cm'l'entc
anno, de conformidade com o decreto n. 13.014, âe 4 de
maio de 1.918, a manutenção das escolas das zonas de
nucleos coloniaes nos Estado,ç do Paraná, de. Santa Catharina e do Rio Gmnàe do Sul, e custem· o serviço de
fiscalização das subvenções e inspecção das refertdas es-colas

O Presidente da Repu!Jlica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o disposto no art. 23 da lei n. 4. 632, de 6
de janeiro ultimo, e attendenclo a que os serviços creados
pelo decreto n. 13. OH. de 4 de maio de 1918, teern siao executados, desde o seu inicio, observadas a,;; in:3Lrucçõcs baixadas pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, na~
portarias de 5 de junho de 1918 e 29 de agosto de 1921, e
que o Congresso Nacional. nas leis orçarnentarias aos annos
de 1919 a HJ23 tem sempre autorizado o Poder Executivo a
abrir os necessarios creditas, que teern sido abertos, para occorrer ás despezas com taes serviços até 1922, pelo que, 'la
proposta de orçamento para o exercício de 1924 ,já foi incluída a dotação precisa, resolve, tendo ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 93 do regulamento approvado pelo
decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922. abrir ao 1\finisterio da Jus I i<;a c l'\cgocios Intrwiores c credito especial
de 857:0258. para auxiliar. rlurante o corrente anno, com as
imnortancias de 216:000$, 342:000$ e ::?52 :000~. a manútenção
das escolas creadas nas zonas de nucleos cnloniaes, respectivamente nos Estados do Paraná, de Santa Catharina e do Rio
Grande do Sul, e custrar com a de 47:025$ o serviço de fiscalização das subven<;ões e inspecção das referidas escolas.
Rio de Janeiro. 23 de julho de 1923, 102• da Tllde.pendencia e 35• da Republica.
AHTIUJR DA SILVA BERNARDES •

.João Luiz Alves ..
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DECRETO N. 16.10i- DE 30 DE .TULHO DE 1923

Approra o 1·caulamento de locaçãO dos serviços

domestico~

O President-e rla Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usanrlo das auloriz::v;õe:; t;ontidas nos ns. vt, vu e xvm do
art. :l" da ki 11. -1.632, d1J 6 ciJ janeiro de 19!2.3, resolve approntr o ;·~~~ulanJcnLo de locação• ·dos serviços domesticas que
a P~lr. ae11mpanha. us~i,nado pelo 1\finist:·o· da Justiça o Negocios lnleriores.
Uio de .lnnPiro, 30 de julho de 1923, 102" da Indrpendcncia c :l:J'' da Rcrlu!Jl ica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

João Luiz Alves.

Rruulam~nta

de locação dos serviços domesticos
CAPITULO I

Art. J.• Ficrt instituída no Districto Federal, com caraobri;;atur:io, a identificação dos locadores de serviços domesticas, na conf.ormidadc do disposto neste regulamento.
"\l'l. :?.'' Silo locadores de servicos domesticas: os cozinheir·os c ajudante~. copeiros, arrumadol'·es, lavadeiras, engommadeir:~s, ,ia:··tlillrirns, horlclõrs, porteiros ou serventes, enceradores ..anw:,; SPl'.ra~ on de leite, costureiras, damas de companhia f'. dt• 11111 modo geral, todos quantos se empregam. ú sulf!~da, •·m q1 t~H·swwr outros serviço~ de natureza
idr·nl ica, !'lll lwl<·i,, t·r>sl:mnm{es ou casas de pasto, pensões,
lwrs, r·~ct·i 1'1 nriP.'i ll\1 consult.orios e casas particulares .
. \.ri. ;í." (h lora:!nr•!S de seniço serão idr~nt.ificados no Galli :li' In d1! Jclr•n ti l'ien~;iio c J::elatis.Uca, expedindo-se a cada um

dt:t'

a I'C.:-:pcel.i\-a t·;1l'lr:jra.
P:u·~· .~.1·arlltil un icD. C:-trJa carteira contrd, awm 'C! a photogTaphia 1; da illlpl'!'.o3iío d:JeLyloscopica do poll.egar direito do

P"rladnt·. , in f e c~ rilll~:• foi!Jas em bra.neo, drvidamentc numeradas c aullll'nl icadas pelo Gabinete de Identificação, afim da
nella'l scrclll JaJl(:ados o.~ assentamentos relativos ao locador,
na ron!'nrtliid;HIP du' disposto no Ca'p.itulo II.
Art. !t." Niiu :wl'iin e(lnredidas, nem expedidas segundas
Yi:t::< dn earlcil'a~ rl1• idPntificação aos locadores:
r.1 quando rr-gi-lrarrm máos antéoe1entes, salvo cancellatltnul•; IT~!itlar Jll'il' t::11Jindc de Identificacão da:; ·respectivas
notas;
·
.
h) qnandll t'l'sponacrcm a proces~o por crii_ne inarian9avel
nn contra a prnl'ri••rlarlr, cmquanto nao forem Impronunclad'OS
ou ab~olYido~.
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L\t·L. 5.• Para obt.er a carlcka, o locador r1o scryi~·o dirigir:.í um re.queriment;o ao director do Gabinete de Idenlificaçfw, instruindo-o com os seguinbcs documentos:
a) attestado de idontidadr, pessoal passado pela Delegacia
de Policia do Districto de sua rcsídoncia;
b) certidão passada pela 4" Delegacia Auxiliar·, de que
1:flo registra mãos :wtP;;euentes na Policia.
Paragrapho uníco. Quando o locador não souber ler nem
cscJ'cver, será o 1'!\fJUerimento feít.o e ass·ignado a seu rogo c
abonado por duas tcsl.crnunhas, dispensado o reconhecimento
dn:; firrnas.

"\rt. G.o Serão' cassadas as carteiras dos locadores de scl'oor algum cJrn

vi~;"o qnr fon~m ,judicialmente condemnados
r·,·inH·~ lllencionados ·no art.. 4", lettra 71.

§ 1." s~~rüo concedidas srgundas via;; do cadeiras:
!'"gofada~ as folhas rlr•sl inatla~ aos as~cnl all!f'.ll-

o, qnandn
f•''' d•1 lnrador;

h' qiHlJHlo ~f' acllarell! ínufilizalla~ por easo loi'Lnilu, fu1·lo
''" r•xfravio, ou nus ea<o,:; l''-JH.'I'ifirad•ls llrJ al'l. tl" e paragraplw
lillll'll.

;: '.!." Em lodos p;.; ea>os parlicttlarizado,; no p:n·a;,?;raplw :uivia os asscnLameiüos ai.Linenf.r~s ú
r•IIHIIIl'·fa " aptidão prnfiosion:JI rlo loer~dor, art. lO, leltra r•,
:'" alinra, f' os rrfrrr·nlr'S {ts mulla::; 1]111\ lhe houverem sido
f' •·t•dt•nf r•, consta !'fio da :2'

Íll'fl'l~l.a~: .

.\rt. 7. Sempre que o locador ôc•rxar o emprego, será obrig:lf!o a n.prcscntar a sua. cart.cdra á deJ.el_:!'acia do respectivn disll'icfn policial, dentJ~o do prazo de 48 horas, para ser visada
I'"'" rldcgado ou commis3ar·io <l'o servir; o, fazendo esl es lant.:ar no lin•o competcnfn os assenfarncut.os rcgulnres, art. 9°.
Paragrapho unico. A infracção pelo loc:1dor ao preceito
tio a ri igo antecedente será punida com multa de 50$, que será
lamhcm imposta em dobro ao locatario que admittir a seu
~~·n·içn alC!Uill locador, sem c.;;far com a carLcira rc.gularmcn[e
0

YÍ'ada.

At'L S." A inuliliza~·iio volnntarra, ·ou suhtracçã.o clf' folhas
da. carf.rit·a, scr<'t punida com a multa de 50$, ficando o locador
<~lll'igado a rcqucl·cr segunda via.
Paragrapho unico. Qualqtter fraude 011 manobra, Lcnd•cnle
n lmrlar ou alterar os c;u·acteristicos da idPrltidadc pessoal do
locador, rolllo a snbtracçã.o, >;nllstitui,.;ãn on iuutilização voluu-

l:trin rht photogTaphia ou da impres~ão daetyloseorica, será IJllnida com multa de 200$, si'm p1·cjuizo da aeção criminal qm~ no
r:I"O eoultl'l'. Sm -lht•-á ~~assarl:t a cadeira, ~tí !"P llw conc,•:lcnd"
:." ria rncclianü~ eaneellamcnto da. rcspediva. nola .
.\ri.. fi." Em cada dclrgacia de policia haverá um li \To {ir;.;linado r•xrlnsivarnent.c ao registro dos assr:ntnmen[os constanf•"' das r~al'l.ciras rios locnr'lorcs de scrvit.:''· al'l.. 7". O dclegad•l
ri• ~ pnl iei a far:i re1nessa. d i:H·iamr.nll', rk IJilla t'r'l'f itliío de cada
;~,,, •·nf:tllll'llfn a11 direclor dn Ciabinole ,k Jdenlificat;iío, afim
,r,. ,,., .. innfa :10 prmnpt.narin rio lneadnt· a qnr• ~r\ n•.ferir, par:t
~~~ f'in< JII'I'YÍf'los no.~ :n·t~. fi', ~§ 1" e'!",·~ S", par:tr~raplro llllÍ'''-'
d"··f, rr·;;t!lamento.
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CAPITULO H
DOS ASSENTAMENTOS

Art. 10. Todo o locatal'io é obrigado a lançar na carfP-ira do locador os assentamentos seguintes:
a1 rlafa de ~na admissão ao serviço, natureza do serviço,
f<alal'io ajustado c si o é por mcz, quinzena, semana, dia, ou
si por rtualqucr outro l:tpso de tempo;
b) si a locação é contractada po'r tempo certo, c, neste
~uso, especificadamentc, declarar qual seja
elle, ou si por
lcmpo indef.crm i nado;
r) data c:n que o dispensou do serviço, com declaração
c:qwcssa do fm :t condu c ta e aptidão profissional.
§ 1." 0:-; a~senfamcnl.os constantes das Jettras a c b serão
lançadoc: ·no mesmo rlia em rtttc o locador contractar ós seus
srrviços e dPvt·riio sPr visados, dentro de 24 horas, pelo de'''gado {}t' }wlieia nu rornmissario de serviço da delegacia do
l'l'~rwrt ivo ·rlisf l'ief o. rr·t·l ifirando-sc a anl.oridade· policial de
.~lia aullwnf i(•.idadl' "· resalvando quaesquet• rasuras, emenda~ on honrJP:<. para garantia de sua inviolabilidade.
§ 2." o~ as;;pnf.unwnlns conslanl.es da lcttra c serão lanl'~!rlo~ na dala l)m (]UI' o locador for dispensado do serviço.
~\1'1. 11.
Xo crt~n do Joeat.ario não cumprir o disposto .no
al'l. lO e ~s [o (' ~", on ''f~ recusar a fazel-o, o locado:- se diri!::Ít"tt ao dP!Pgado de poliria do t·espccfvo districlo, o qual, ouYinrlo as pai·lr.~ c. pt·orcdcndo ás syndicancias que julgar conYrmientc~·. dentro cie pmzo .que não ox.ceda de) 48 horas, lant·a:·ú ua cat·feira llo locnrlor os devidos astJcntamentos.
·
ParagTapho uniro. Si das diligencias a que proceder, o de}f'~·ado de policia concluir que foi immotivada a recusa. lançará os assr'ntamrnfn5': c imporá ao locatario a multa de 50$; si,
porr•m, a recusa tivr•r ,justa causa, a multa será imposia aú Iocadnt' r o drll'gado lançat·:i em sua carteira os assentamentoR,
,.,.,n a r!Pclaraciío Pxrn·p;;~a dos motivos por que o fa;r,.
ArL. L?. Entender-se-á como recusa e não cumrp.rimento
r!o .rJisp·osl o ua lcttra c f' ~ 2" do art. 10 o lançamento pelo
locaf.ario rlo falsos tttotiYos da dispensa do Ioc:>.dor, ou a
imputação de vícios ou ·defeitos de que •não seja portador-.
O locador poderá nestes casos usar do recurso do art. 11,
proredcnrlo o delegado rlo policia como nclle se cstatuc.

CAPITULO III
DA LOCAÇÃO

Art. 13. f;rm JuRia causa, ou prévio aviso. o Iocata~io não
poderá f!es·pedir o locarlor, nem este poderá s~ ausentar ou
de"-pedir do .scryiro.
Art. H. São justfl.s causas para ser dispensado o locador:
a) enfermidac1c, ou qualquer outra c-ausa que o torne in!apaz dog serviços contractados;
b) vicios ou mfto procedimento do locador;
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c) forca maior qnr imposslbilife o lucafa~·io ele emuprir
suas obrig:::çõcs;
â) faHa do locador á obscrvancia do contracto;
e) imperícia do locador no serviço ·contractado;
f) offcma do !orador ao locatario na honra de pcesiia de
S11a família (Cod. Civil, :u·L 1.229, tiS. I, II, III, IV, V e VI).
ArL Hí. Clllllp~·rhendcm-se na categoria de cu(ermidade
a~ nwlr.st.ias ini'Pcf.un~a,:, infecto-contagiosas, ou eon!agiosa:'l
Ji"l' simplr~ >C'IJI1VÍ\'I'JWia transitoria. qur, embora não pri\'üm

o i nd i 1 i duo d" ;:u:t acf ividadr~ prnfis:~ional, eor1.~fi l.tll'm, não
Ph~·:fnnl1•, rwri~." IH'I'IIIanenfc (t \'itla on ~ .<::wde drj locatario, do
f~~'~";•:a·< de ~:n:1 f~llllilia on dos que ~n nl ili;:t!'l'lll II'IIJPUI':tl'i:tJJJI'Jllf' d '' '1'1'\'if'n.i d1.1 locador (art. ;;;) .
.\i'l. Hi. O Juc:llar.io podcrú d1~sprrlir o lorC~dor JlOI' qnal11111'1' da~ r·au~as e.:.pr~eififad'lS 110 ar! i':" J í, ninda tllW 11 CIIJI·11:'1 :" f,'niJa r·tm,·cncionado.
~ J." ;-:ii o locador fôr dcspediuo por algtmm das cnusas
:dti l•:u·lit'JJlari7adas sob aq ll'!ras 11. r: r• e, (l'l':Í di:·rito ;í. 1'1't l'ihu il<ín \"'lH'iila ''t'!ll rl'3f•ousabilidadl' a!.,:unm ]J:I :·:1 1511111 u
,, w: !I :1 i· j 11.
~ :.'." Si fth· despedido por algum dos fundamentos
ali i
:tdmi!fidoq sol1 as letras b, d c(, terá direito á ret.rihniçfio n·ul'id:t. mas ~11a c·al'fcira ~r·rft rnlida peln loi>af:.Tio e entreg!le na
l'l'lr·~acia

de policia do dislrictn resrwdiYo para os firH prc-

-.·i,·II.•S 1w :u·t. J 1, paragl'aplw unien.
:\ri. 17. O loeata-::-io que, sem .iusta eausa, ou prévio aviqn,
1i1"'l"'íli:· " locnrlor. c;cr:'t ohriga.do a pn~aJ·-lhe por inteiro a retril,uir:ío YI'Jll'icla e por metridc a qtH~ lhe tocaria ele então ao
~·ont:·arlo
(art. 10, !ri. Ira 11, 1" alinr:1, Co-J . 228) .
Art. 18. Não ~endo o Jocal~Or ·eonfrnctailo para certo e det,·rtninado fT8halho, P!llrmr!Pr-SP-:í ((111' .''1' ohri~nu a Indo o
lfJJ:JfqrtPI' scn·iro compafiv-~1 cnm n~ sn:l'i [IJJ'('a~ e cnndir;Ül'S
,,.,,d. Ci,·il, ai·lig-o 1.~:>.:..).
·

!Pgal do

11'1'111/J

di f:'' CiYil, a digo

.\ri. ID. O l1Jr·adni'. qm• s8 au.wnl:tr 011 dPsperlir. sf'm jnsta
r:lll'a. nu Jll'rlyin :l\ iso. fPr:> direito :'i. rrfrihui<;iio \'I'J!I'ida. ma;
irt:·trira ~l'r:i rrfirla pP!o locnfario o l'llfl'l'(~l!r na del,~gai'ia
•l1• P"li1·ia do l'IISJII'I'i.i\'11 districtn, para rH fins previ~fog no

•q;,

:11·1.

11. p:uar,raplw uniro. saJyo ·''Í :111ff'.s .drl se au·oentar GIJ
:·llk'l itllil' oo ::erd''"· :< :lp!·azirnr'!lhJ •l1• Jn-

~~~"·.pl•rlil' ~i l'izl'l'
' :I t :J

,.

!'i 11.
:\ri .. 20. f'5o jli:".Ll•; rau~a~ pa:·a d·11' o !1H'ador

]JI.JJ'

findo

r·ontr~rfo:

a) ft>t' df' f'Xcreer f11nr·.çlíes :r; uh! ica2, 011 !l' •srmpenhar ohrig,11'-""i lrf!'al.'s. inrompafin•i.~ r.~lr.g on :l'(JJI'll:t'' C1.•111 a r'llllfillli'l•·ilo do :'Cl'VÍÇO;
lJ) arhàr-~P inhnhilitndo por fnrr;a m:1ior para I'Jilnprir

c: cont:·:wfo;
PXÍ.!!;ÍJ' o loca!nrin dn lo1~ado'r sr:·,·ir.·o~ 0 !lrpr~r·ion'~ :.\s snas
defesos fJOJ' lPi, r·nnlt·ari"c\ :Jll.'' 11(11!'1 t'llolnmr·~. ou
ao r.r:nl.rarfo;
·
di I. ralar o foral.arin ac locar!" r 1'11111 ri'~'"' PXI'I"'· i' 11, 1111

1')

fnrr:a~.
:dhr•io.~

n'i1, l'lw rfnr a ~linJPnfC~f~ii.o r·nn\·r~nil'nl":
t') rr!ITL'r 11 ln1':11lnr pr•rign m:lnifl'"'" ri" rlamnrr r111 ma~
'•·I''ÍdPravel;
/1 nilo cumprÍJ' n lor,af:u·io a~ oliJ'Íg-'lçiir~.~ do Pl.l!lfrndo;
(l' l)ffr.mler o locafnrio. on tcnf:1r nff1•ndPr n l111~~'dnr n~
''"'":' rlr. pessna~ de ~lia f~milia;
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h) morrer o localario
e \'III).

(Cod. Civil, art. 1.226, :na. 1, I,J,

111. IV, VII

Art. 2 t. O locador poderá dar por !findo o oontrMto em
qun!qqer rios casos do artigo antecedente, embora o contra~
ri'' tenha r·onvencionarlo.
§ i . " Despedindo-se por· .qualquer dos motivos espooifiPados nn ar! igo antecedente, lettras a, b, e c h, terá direito a
r·pmuneraçiío ycncida, sem responsabilidade alguma para com
o locatario.
~ 2." Dnspcrlindo-sc por algum dos motivo's especi.ficad<;~s
nPc>'e artigo, lettras c d. f c (J, ou por falta do locatarw
Jto ea~o da lettra c. àssistir-lhe-á o direito á retribuição
\ Pneilh, pO!' inteiro, e poe metade á que lhe tocaria de então ao
f''r· mo legal do contrrrct o, se a locação tiver sido contractaja
l'''r tempo cerl.o, ou á retribuição vencida por inteiro e ao
mais que consta do art. 23, § 1°, 2• alinea, se a locação tiver
~i do coni:'acln da por tempo indeterminad().
Ar!.. 22. Qualcrucr das partes, a seu arbit.rio, mediante
]In~ vi o aviso. pó de rescinrlir o contracto.
Paragrapho uni co. Dar-se-á prévio aviso em todos os
c:·sos a que su rrferem os art>;. 13, 17, 19 e 22:
I - Com antrceclrmcia rle oito dias, si o salario se houver
1 ixndo por tempo de um mez, ou mais:
li -- Com antecipação de quatro dias, si o salario se ti~
ver a.iustado por semana on quinzena;
III - Dr~ vespera, quando se tenha oontractado p()r menos
dr• sete dias (Cod. Civil, art. L22f).
Art. 23. A rescisão do contraeta por arb\tria de qual~
quer das partes mediante prévio aviso (art. 22), reger-se-ã
velas '!'egras seguintes:
,§ 1." Qurmto ao 1ocatario:
Prmittirá f[llC o locarlor permaneça no· emprego até o
preenchimento dos praz-os especificados nos ns. 1, n e III do
paragraphn nnirn do nrf.igo antecedente, sem quaJ.qner úutra
rr•sponsabil ida rir rnra r,om elle, ou poderá despedil-o desde
logo, p:u.:undo-l:lir por· inf.eiro a retribuicão vencida e mais a
rio oito, quatro 1111 nm dia de Ralari.o, na conformidade do
a.ins!e const:Jnte do~ n~srntamentos de sua carteira (art., 10,
Hlra a).
§ 2." QurrnLo ao locador:

Permanecerá no emprego até o preenclhimento dos prazos
a1Ji esprcifieados. ~i antes de sua terminacão não tiver sido
voluntariamente suhslituirlo ou dispenFoadn do servico pelo
lnrafario, sob pena de incorrrr na sancção dos arts. H, para..
).!1':1pho uni co, " 19.
OAPITUUO IV
DOS OPWERES

no

LOCATARIO E LOCADOR

Art. 21. Constituem deveres do loca ta rio:
a) tratar com modnração o locador, respeitando-llhe a
honra c 11 personalirladc:
b) dar-lhe fl~sistencia on indemnizal-o, na conformidade
r1:1 ler;islnr:.1ío rm vi~ror, nos casos de accidente em trabalho.
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Art. 25. Súo deveres do Iocad'w:
ll) prestar obediencia no localario ou

á~ pe'lsoa~

dG sua

familía;
b) tratar com polidez as pe;;;soas qne se utilizarem Lrahl'i loriamcuto de se11s f'>ervi(ios;
c) de~Phrigar-~t· dn S(\US servir.os com rli!ig-encla r hoa
Y'w!ade;
d) zelar pelos inLeresses do locatario;
e) re~pondrr preuniariamenlc pr•lnfl danmns c:ws:vlP' por
r;ua lncurin t>u cqJpn Pxt•htsint.

C:\ PITTJJll V
llll PHOr.ERRO DAR 1:\Fll \G~:Õr·:s

A rf. 2G. Compcf r ao c:lclcgario dn. policia do r.listricto prvP iuq,t>~· n" lltlllt:u;, qun por infr·afT,Úi'~ dr~LI\ J'P:;nln!!1• ·11l n ~;r• v••t·i fir·:u·Nn nas eit·enmsr~ripr~úcs de sua jurisrlicr,;ã~t.
l'ara,n·apho mtit·o. A imposir.;::io da mulla não rxcltw o
P'u•t·eicio da aeção ~~i vil, ou criminal, decorTI'Ilf n da lf'iifin dn
di ·,·ito a que ll•nlta dado eansa o inl'raelrit·.
,\rt. ~~. :-;i a infrarr.fín romfituir crinw preyisl.o no CotiiQP Jl,·nal r·m Cfilf' ltaja Jogar o JH'Or~Pdi!li1'11Lo offir·irtl ria
just.icn, o rlell!g·arfn dr~ JJO!icla far:i rrdnzir a lermo as doe!:lr:u:õpo; das vartr~ r t.rstemunha>! P rrmPt.trt•ú o inquerif.o ao
juizo rompotenf.P, ~f'm JH'Pjuizn das sanc1:õr•s Jmr·licul:n·i~ada-:;
tJI'Slt\ rrg-ulamento .
.\rf .. - :'8. Logo qur tenha 'ronlH•cimrnfn de a.l.gitma Ülf,•:ll'r~fío. -por qu:•ixa, -nrt dnmnria. 011 ]Wla f'nlt'r;!"a da 11ariPira
do l•lr:tdor· na dPil'g-ada, o dP!egado de polif'ia pt·ovirl('ncianí
r ar:1. "'''' autuado o inf,·aclnr.
~ L" O aufn dP infra11~ão scrú la\Tado r!ll duplieafa pelo
Psr~r·iviio ou e~crrYPn(r. da drlr.gacia. P tia ~ua falf.a, •m imprdinwnfo. por· pesiioa nomrn:da ml-hor: poro de!P~ado, srmilo
:•rnhas a.o; Yias assig-nadas por csfP. pc·Io inrraclor f' J.•o" duas
I ••-;( r·mtlllha~. r•sl r:mh:~~ ou nfío ao srrYico.
§ 2.• J~m caso de recusa do infr·acLot·, nssignat•;'t por f'!lr•
nlgum dos pi'PsenLc~ ao arlo, c~lranho ou não ao ~-'"l'vir·o. JH'tlt'"df•rHlo-~c dt) e;;nal modo 'r~ rllf' rlr•rlar:n não sahri' '''nrr•y,•r· .
.A ri. 2\l. Auliw~lo o infracf.o'c', ser-1-he-:í rrl!11'C'dirln o
prazo de tres c:lias para apresentar suas allegaçü•~s c prorlnzir
a~ proyas que tiyer, nüo poclenrlo ser inquiridas mai!j de trcs
trstr•mtmhas.
Finrlo c~sc pr::1zo, o que será rrt'L-ifirado pPio rs••ri'.iin, o
t.IP!rg-ado proferirá o seu despacho.
Paragrapho unico. Do despncho do delegado eabrrú rccur~o nilunt.aJ·io •para n chefe dn policia. in(Prposfo drnli'O do
J•razn rle trrs dias, contados da inUmação do mrsmn despaeho. rlevrnrlo o rentrso ser instruido com o talão de deposito
da impm·lnneia da multa na flhesonraria de policia..
!.ri. :w. I'r·ovido o recurso !;P- rl'sl.if.uir:i ao rrrorrcntc ~
i>•tpD!'I:mrin do dPpo;cifn, ~crn nenhum desconto.
~ I." l'iiio provido. ou nãn int.r•.rno~r o o ri~C-tn•sn. srr·:í uma
rlag via,~ do anto dP. inf'raet:ão renwiJida ao C:ahinele d•• Tdenli~·it·aeão', pa.ra constar dn promptuarin do infl'actoi', c ou[.ra
''!i\ÍJH!a á <'i" De!Pgacin Auxiliar, por c·~u~ r!Pr'J'clo inqfnllada,
r'r"'~at·
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-L G32, de 6 de janeiro do 1923.

nrl. 3", n. xvm, lettra c).
§ 2. 0 Si n multa não fôr paga dentro do prazo de tO dias,

o delegado auxiliar fará remessa do respectivo auto ao Juizo
Federal, por intermedio do procurador da Republica, para a
colJrança Pwru tiva, na fórma da legislação em vigor.

CAPITULO VI
Dlf\PI)SIÇÕES GERAEB

Art. 31. Emquanto durar a locação, a ca-rteira do locador
fir:mí em pode!' do locatario. Si este a perder ou extraviar,
ct·t·;í ohrigadu a suhstil.uil-a por sua conta.
Art. :t~. O ínrlividuo, ou firma, que acccitar para seu
serviço empregado domestico, sem a carteira de identidade
oht·igatoria, ficará sujrilo á nmlta de 50$ a 300$ (lei n. -I.G3:.>.
•lt~ ti dP janPiro rlt\ 1!1~:!. art. 3", n. xvm, lettra c.).
Arl.. :::L O individuo rJUI\ em seu nome, ou no de outrem.
<;or·il'dadt_•, l'il'lll:t, associ:u;ão oll empresa, attcsta-:· falsanwnl'\
r:tw a'gum locador cst:í ou esteve a seu serviço, lançan.::lo et11
Rua carteira os assentamentos particularizados no art. fO e
sua;; ai inca:-; a e b, no intuito de isentai-o de processo, ou concuner Jlara a sua absülvi,cão, incorrerá na multa de 500$ a
~ :000$, sem prrjuizo da acção criminal (Cod. Penal, art. 261).
Arf. 34. Quando o locador for pessoa de menor idade,
de sua carteira constaP".í. o nome -e residencia de seus pa·es,
1n tr)]' ou rc.opomand; quando a locadora fôr mulher casada,
n:ifJ tlcsqnilarJa, ela Parteira constará o nome e- residencia d~
seu marido ..
1\rt. ·:1<5. {:ada carteira custará 5$ c consignará o texto
completo fies te regulamento.
Paragrapho unico. São isentos de sello e de ·quaeaquer uut['(l<; cmolumcnfos os rrquerimentos e documentos nflce·ssarios
rara a olltcn~ãn da carteira, bem como os lançament-os esper~il'iearloc; no art. ro. §§ -t• c 2•, e art. 11 e paragrapho uníco.
Art. :!G. Os locadores de serviço que jâ tiverem carteira
r!P indenlificação voluntaria deverão requerer nova, com os
ramrtrrisl.icos rxigidos no' a:·~. 3•, paragrapho uni co, e art. 5•.
ParagTapho lmico. Os que, do interior ou exterior, vierem
para o Disfrieto F'rrleral. .hí· empregados, depois de estar em
vigor este regulamento. deverão se identificar dentro do prazo
dP :10 dias, sob nona dr. multa de 50$, imposta, respectivaJIII'Jltr. ao lorafario e ao locador.
Art. 37. o_~ local arios pnderão exigir dos locadores de
sr·rvir:os dome~! icos a carteira de saude a que se refere o rcgillnmento do DP.partamcnto Nacional de Saude PubHca.
Art. 38. A idrmtificacão obrigatoria dos locadore':l rio
~nn·iço domesl.iro ~f'rá inici"ada 15 dias após a publicação do
prPsrnlc rcg-nlamcnlo e terminará a 31 de dezembro do corrente anno. Antes desta data, vigorará sómente com relaoão
no~ locadores j;í identificados. entr~ndo desde então em sen
inteiro vigor.

ACTOS DO PODER EXECUTIHI
•Puragraph~t unico. O
"''l'e~.<;ario, 'l'rorogar, poe

Guvemo poderá, s1~ as:,;ím o julgar
trrnpo conYrnicnle, o prazo de I!UC

lrnla rRLe artigfl .
. \rt.. 3!}. O Gabinete de Identifirmção e as delegacias de
f• oi icia serão dotados do material nocessario á excctH:iío d•)slc
,.,.!~tll:Hrwntu. fu:anrlo JJOl' este dccrnfo installada, rte ;wc•)nlo
'''llll :t autoriza~iío I'Onfiua Ih) n. VII, do art. :-lo da lei n. LG32,
d<: !i dr: janri I'O de 1!~'':l, a -i" Dclc~acia Auxiliar, á qual com))l'i.iri10 os spn·i~·ns !11';1

a 1·argu da

In~prctor·ia.

d·e

Tnvr:~f

ig:·r;iío

" Sr·~:!ll'~!l('a l'lllllica. nus !.ermos rio nrt.. I'' do dr•en·lo ,,,,_
''"".,·, l;,_fií~~- d•· "O rJ,. non·mln·o dr 1!1~''.

A) Modelo de cada folha do livro de registro de assentamentos:

I

1

Nome do locador

-~-

-.

~umero deltação
' Data da apresen- · Da~a. da r e :nessa da I
Teor do assentamento
Ida carteira
da carteira ál
do as~enta- !Desta columna constará t:lmbem qualquer
I
!

I
I

identidade

i

C01)ll

Delegacia

!
1

menta ao 9abu~etc de 1 outro apontamento referente ao locador,
ldenhflcaçao
i como multas, processos, etc.

!

I

Ii

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

g

I

I

I
I
,-----

l'ó

I

I

l

I

·I

1

I

I

I

I
I
I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

I

I

I

I

n>
-'I

::;)

':FJ

::I
~

til

X

il!l

§
;;
j

§i
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MODRLO

n

Cm•tidiio
Certifico rruc n fls .............. do lino de registros de

nsscnf.amcnl.o~

dos locaJores de serviço n.• . . . . . . . . . . dcsla
Delegacia, l'onsla o Janr:amento de teor seguin!.e: (nome JWl'
{l.Xtenso do locador. numero de sua carteira de il!cnticlade,
1"Pl' ri I) rt>Sfll'el i vo ae<sf.•nlamr~nlo.. . . . . . . . . . . . . . . . _ ..
-. . . . .
. . . . . . . . . ,• ·- . . . . . .- . ·- . . . :.
J·; yJOr ser ycrdadc. c•n (IF.),. . _ . . . . • . . . . . . . . . . . .
'~'Cl'i\ão desta dclcgm:.i~, ln\TO P~ln t'•'i'l idfín. ,•nnl'orJlll' ao n:·i;• i n:ll, dn rrue rlon ft\.

.. . .

.

. .

. . ..

(Da f a c assign:d um do escdvão).

/\utn de in{nu·r·,í,)

(Em duplicnln)

Aos . . . . . do mez de. . . . . . . . . . . do anno de. . . . . . nesta
f)p]ng:nda dt\ l'él]icia do .... Dislricto, prcsPnle o dclPgndn de
l'nlir,i:J ....•.••...•••......•....• conm1igo escrivão rle ~ru
t

~!T'~!.!) n a~

f_p.:-;J.f 1 1Hunha~ ........................ . 1 • • • • • • • • • • •

. . . . _ ........ - .. -..... ahi tambcm presente ........... .
. _....... (lncaclni' on locafm·io) foi l'nnfra o mt'''lin l:n-:·ad,o
i·Jll rlll';11lirala r~,;ft• nnf.n IJnt• infrncçfin dn' :11·tigo ... do r•rgnla-lllrnfn n . . . . . . . . . de ....... d1• .. _ ......••..•. de 'l!l:!.:J,
Yí ..;lu havPr o infJ·arlol' ........... _... _.. (dir-Rr-:'t 11 ruolin•
i•specil'ir:arln) ..
E pat·a o:; rfreitos rngulnres, mandou o delegado lavrar
anl.o rln infrncoão que vac por cllo assignndo, pelas
t.r-s!.emunlins ncima nomeada~. por mim escrivão e paio infractor. . . . . . . . . . . . . . . . . . (Em caso de recusa do infrnctor
P';(e

1•11 de não ~abe:· ler. nPm escrevm·, die-sc-ii a
t !!;) assig-na I' o mof.i\'O pnr qne o frz).

pP.q~on

qnP pOI'

IJP!egnda de Policia cio .... Districto .... de, ... IIL'. 1!) ..
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DECilHfO

~.

JG.10S- DE 31 DE JULHO DE 19.23

llcsciudc o collli'ar:to celebrado com o Estado do Jlm·anhúo, em
virtwlc do tlcc1'cto n. 13.270, de 6 de novemúi'O de 1918,
)JWY~ co11stl'ucr:íio das obJ'as de melhm·amcnto do po1'to de
S. J.ni: do .lf(U'alllltio.

O J>re-idenlo da Hepublicn dos Estados Unidos do Brasil:
f :nn-idPrandu que o eonlracto de ·N <lc novembro de 19i8,
eelc!lrnd" e111 Yirlude do decreto n. 13.270, de ô do mesmo
Jllr'IJ ,, anno, Joi registrado pelo Tribunal de Contas em se~
,;;;,, ri•• G dr• dezcmbJ·o, .~cguintc:
f:~tn~idcrandtt 'flll' Llt• (rrs nnnos é o prazo fixado na
t·lan-'Jila YI para inieirJ dos trabalhos, que dovcriam ser conr·IJJidn:; no prazo dt• cincr• annns, ambos -esses prazos contados
da r!nla do l'r•gi~l.m do J'Oll(l'aclo pelo Tribunal de Contas;
Con.-irlcennrln IJW' ,·. licito no Governo, nos termos 'da
ri<IIISllla XXV 11, n··'t'iiulit· de pleno direito o c.ontracto, ultral'<t"".ado qnalqur•J' du,; prazo,; eslabclecidos na clau:-;ula vr.
<;Jh r' ca~(J dt• for·r.:D maior, un·icJamcnLc comprovado;
Cun~idl'1'nndn !(UI\ ambo., P"Rcs prazos foram excedidos
."1.'111 qualqu1·r razão tlro força mninr que justificasse a delonga;
''· pnr nu I ru lado. ai IPndenrfu a que n Tribunal de Conta,; negou
J'r·~; i·' I r o ao e uni r"::u· In autorizado pelo decreto n. Hi. 104, do
!1 ur' noYcmbro Lir 1!12 L euja clausula VIII prorogava, por trcs
nnno~. o prazo marrado para inicio dos tra·barhos, pela clausula; Yl do dcrrplrl n. l:J.:.'/0, de (j de novembro de 19·18,
dr·('['r•la:

.\1'li;;u llilieo. Fi•·a ,·e~eindido, dr accOrdo com o dí~na clau:-;.nla .\X\'tll " JlOI' infraeção da clausula VI, o
wulrnclo de lí d11 no''~mll.1'o de 1918, para construccão das
obra~ de mellHn·nmPnln dn port.o de 8. Luiz, celebrado com
o li:~lnJJo do :\taranhão 1'111 virludC\ do decreto n, 13 ..270, de
1'''~'''

(i d;HJUPIIC' lllCZ l' allllP.

!li() dB Janeim, :li dt~ jnlhu de •19:?:3, 102" da Indcpcndeucia e 35" da Itepublica.

'AnTirun nA

SILVA J3EnNARDES.

Fl'ancisco Sá.

I l[·:t:IIl·:Tu \ . I (i. I 1)!1 -

IJE

31 DI::

,J DLHO Ui!

HJ23

f•,·,·ml/1! ulé :n fi,, r/t':OI'mbro do cOI'I'Cilte anno u 111'azo dentro
1ln (filo/ '' CuiiiJFWh ia Hsfroda de Ferro Victoria a Minas
"11'''''~/ffl' rr1• trn{r'qn mai.~ :lO l<ilometros de linha,
"" JJIÍII.Íul•l, ul•;lll t/r· IJ••'lillfl'', na linha de Victnl'ia a lt~:
lu,·, r/o .llfllfr, l.kllil'n

,,,.,.,.l'li

o l'r,.c;idr~JJ(•\ ti:L H'~!JII!Jlira d11:-; Estados
:tlt, wl·~wiJI an lflll' t'I.'LIW~J·eu a Companhia
Yil'i,ria a

!lliH:~~, J'(Jllce;.;~ionaria

Unidos do Brasil.
Estrada de Forro
da linha rdo Victoria a Itu-

7;!1f."r·!.,.
.. r~· . ..
."' .

. ·.:•·

ACTOI!I

D(;. ipdu~·
. .

..
·~·

bira do Matto Dentro, e tendo e~ visM ·as ·~~formações da
Inspectoria Federa\ das Estradas, decreta:
cA.rtigo \mico. Ficá :Pr9rogàdo até .31 de dezembro do
eorrentà ·anno o pl'azo que deveria' expirar a 31 de julho
corrente e dehtro do qual a Companhia Estrada de Ferro VIrtoria a Minas deverá éntregar ao trafego mais trinta (30)
It+lom~tros do linha. no mínimo, ··além de Ipatinga, na linha
de V'ictoria a Ita·bmt do l\iatto Dentro, de accôrdo com o di.>posto na clausula VII do contracto celebrado em virtude do
decreto n. 1.2.091, de 7 do junho de 1916 .
.Paragrapho unico. Si a referida companhia não entregar, dentro do prazo ora prorogado, a extensão mínima de
linha a que está obrigada pela citada clausula, ser-lhe-ha
applicada a multa de 5:000$ (cinco contos de réis), na conformid!l!dfi' do disposto na clausula XLVII do contracto em
vigor.
·
Rio de Janeiro, 31 de julho de I923, 102• da lndepen.Climcia e 35• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.11'-

DE

31 Dll: JULHO

DE

1923

Approva os estudos definitivos e respectivo orçamento, na
·
irnpm·tancio de 8. 280:7 4.5$691. de urna variante entre o
kilornetro 62,800 da linha. em trafego da Esfrada de Ferr()
Santa Catharina e o kilornetro 10,100 de seu prolongamento até a barra do rio Trornbudo

O l'rcsitlcntc da fiepuhlica dos Estarlos Unidos rio Brasil,
attendendo ao que requereu o Estado de Santa Catharina,
arrondatario do trafego da Estrada de Ferro Santa Catharina
e empreiteiro da construcção do prolongamento d<J. mesma
estrada. conforme contracf o celebrado em virtude do decreto
n. i5 .152, de 2 de dezembro de i H21. e tendo em vista o disposto na. claus.ula XXXVI desse contracto e as informações e
pareceres a respeito prestados pela InsDectoria Federal das
Estradas, decreta :
Artigo uni co. Ficam approvados os Í'locumentos que com
este baix·am, rubricados pelo director geral de Expediente da
Secretaria de Estado da Viação e Obr.as Publieas, constantAs
de estudos definitivos e respectivo orçamento, na irnportancia de 3. 280 :7 45$691, relativos a uma variante da Estrada de
Ferro Santa Catharina, com a extensão de i5 kilometros e 286
metros, tendo como pontos ·extremos de entronc-amento o
kilometro 62,800 da linha em trafego e o kilometro 1O, i 00 de
1eu prolongamento até ·a barra do rio Trombudo, cujos estu-

ACTOB DÕ troDlm Ç:BdUTIV6
dos definiti\·os foram approvados pelo decreto n. 10.818, de
18 de março de 19H.
Hio de .Janeiro, 31, de juÍho ~ 1923, 102° da IndependL•ncia e 35" da Jlepublida.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

IJECH ET!) ;-.;. ](\. ! ll -

DE

31 DE ,JULHO DE 1!'123

l'uíJiir:.a a udlu~;,/o du

Jllllllf!nia ás duas Com:•enções assiynadas
lint.<•/lus n. 1{; J_,. m.w·ço de 1886, sendo uma para a
t' oca de rlo,~rrrnentos o(j'iciaes e publicações scienti(icas
,. lifi,·;·m·io·; ,, o11f1·a pum a troca immedi.ata do jornal o{! if'in1 '' d:•.·; . \ lllii!I.'S .: doc11mcntos parlamentares

'.'In

U Prcsidrntl' da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil
fa . pn!Jl icn m :Hihr•f,âo da Rurnania ás duas Convenções assigJJ~das Cill IJru:.:dlas a I;:; de· março de 1886 sendo uma para
H l.1·ocD. dr· doennwnlos ufficiaesl e publicacões scientificas e

I if I 1·rarias e outra para a troca immediata do jornal offioial
e dos Annaes e rloenmentos parlamentares, conforme comwunicou ao I\Jinislrrio das HelaQõ·es Exteriores a Embaixada
Hrlp1 nrs.fa ~Dpit~l. pol' JWI.a d11 20 de julho do corrente anno,
,.11ja fraducção of!irial ac·ompanha este decreto.
!tio dn .hnr•iro, 31 de julho de 19'23, 102• da Independr•nr·ia r 35n ~Ir\ RP·publira.
ARTHU'R DA

SILVA

BERNARDES.

Jnsé Felix Alves Pacheco.
Traducção:
Er11baixada da llr·J;!ir<l - :'i. 83.8 - Rio de Janeiro. :?(1
rl:· j ui lto de 1\L'3.
Senhor 11inisll·o.
O S1·. l\lini,;!ro da Humania em Bruxellas levou ao conheriltt••nlu rio Sr·. :\lini:dro dos Negocias llstrangeiros, em data
dP;, do ,iunlJn fi,, lU:!:~. qur, o seu Governo, UEJ.ndo da faculdade
r'·:,a~nada ath 1•: 'l.ad•J,; niio signatarios dns convençõP."l de troca
d:• Hí de rnan;n 1IP I ~tl!i, riPelara adheril' a ~sse;; Act.os diplomaLicos.
Vnssa Exccllcnria não ignora que, n'·'S termos das mesma::.
di~pusiçõcs eon\·eJH:iPn:w~. calw á Belgica notificar ás Po1t•qr.iaf: ennl r:'d anf e:' r arlherr~nl.es ag access.Cres que venham
a d;JI'-SC.
Por crnFe;:ninl e. len1ho a honra cte scientificar ao Governo
t:r;~sileiro, pm· infcl'nwdio de Vossa EXioellencia, da adhesãn
d~ nunnmia ;·, · r·nmr•JJ•:i!JI'" dP J51 de março de 18.SG. concc!''11'11 I es:
1") rís trocas int.ernacionaes relativas aos documentos offir·iil!'" e :ls pnblienções scientificas e litterarias;
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·!"J
arrnt~c~

á troea immcdiala uo .i<H·nal nffieial
o doeurncnt.n;; parlamentares.

a~sim

e•Hno dos

Aprovei! o a oecasiiio, Senhor 1:\l•inislro, para reuovat• a
as 5c3·ut·anças !la minha mal~ alta eonsidl'l'a(;ão. - Jl/)(il'lr: Fallon.
8tra ]':xef'! ii'Jwia Srmh<ll' Fel ix l':li.'IN~co. l\Tinislro das ReJa•:·~~~·~ Exteriores rins E~ladus Unitlus do Brasil.

\·,,s~a Exe<·ll•·m~i''

Hio de .Joncim.

J.WCIIETO ,\;, !li. I U h!IJ/Im as
IÍ

Hdlu~s<ks
Conrr·ll~'tlu

Uic

:3!

1(1;_>;)

111; .JL'LJ!U DC

1Ju11l~fu

da. l'olonia. ,. da. Cidade Lin·r· de
So11ilw·i1L hli!'i'IWciunal !f,~

f!Jf~

U 1'1'1·:-:irlcnl<· da Hepubliea dos .Kolado,.; Unidos do Jlt·asil
l:!i'. publil'a,.; as a<lhc~õPs da Pnlonia n da Cidade Livro lle
I ':11!izig <'r. Cmtn•n(;ão Sanilaria Infrmaeional assignada em
i':!l'i·: :1 li '"' jaru~iro de I!H~. eunfnrrnt• ell!lllnunicnu ao :'llini..;lpr·i'.l das Hl'lat,:Õl'S ExLcrion·s a Embaixada da It•~puiJiica
i·'l<l'lr•·za ne~la capital por Nota de f~ dd julho do Cllf'I'L~Il[.L•
:tlln·•, cuja lrndueçiio cllt'icial acunrp:mlm este {fecrl'LLl.

Hio de .Janeiro, 31 de jullll! de llu::, lO'!" d:t Iml•:pcn-

dencia c 35" da Republica.

Aln'HUII

DA

SIL\".\

BEHN:\1\UU;.

Jos,; Fl'/i.r.• :1lr,·es Pacluco.
'J"i'UdiiCt:(io:
Ji~Jnhaixada

da Hepuhlicn

!tio dt• .lazwil'o. IH

d1~

li't'anccz~ 110

Brasil -

N. :;5

jullw de ID:?:L

Sen!toJ· 1\linislro,

l•:m nota dt• 1:? rk maio ullinw. o

Sen~lmr

~linisLro

tia

i'L•I•mia cuz I'aris notificou ao Gnvurno Francez :t a'~cc.:;sãu

á Convcw;fw Sanilaria Intcrnaeional de r;. u!J jarlf'ir" de 191;!,, c !'111 Xol:a dn :?.u- de nw.io e~sc· mesmo fliplornal.a notificou l'b"Llalmenlc a adhesi:io da Cidade Li 1 rc de
P;wlzig- ;i dita Convcncão.
tl;1. Polonia

1Jt\ r\onformirlado Wlll 11 artigo 15!l da ConVt\ll(,'ii,o tenho
"· ilnnra d" J,·.Yar ps~a~ atlltesik~ ao ronlreeinwnlo d/) r :1Jvernu
, .. ,.d,·r·al.
IJw•ira Ul'rPii:Jl', 8unlrut· l\lini~lt·o. a scgurm11;a da minha
1n:li.-• :tlla rnnsidcrarfio. - O J•:neaiTcgad•J de :'lcgoeifl.:'l de

1-r·:nu:a, .f.

rl1~

JlanlcclociJIII'.

Sna E•xr:e,J!Pill'i:ll f'nfllltor· h•li\ i'adrceo,
1: .. ·,,·:; t:xteri(H'!"' ··-- Pahtcin Jl.al!l<tl':lly.

Hini~lr·o

d:''' lle-
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31 DE JULHO DE 10:23

Cn:a um Consulwlu honorm·io em Los Angcles, uos Estados;
Unidos da America
O Presitknte oa Hcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
u,;ando da autorizacã.o concedida pela letra A do arligo 4"
do dcel'rLo n. 1 \..03~. de 11 de fevereiro de 1920, decreta:
Art.igo uni co. Fica creado um Consulado honorario em
Ln-< Angele~. tws Estados Unidos da America.
llio de Janeiro, 31 ue Julho de 1'923. 102• da Indepcnill'ncia c a5" da Hepubliea.
"\.llTHUH UA

SILVA BERNAHDES.

José Fclix Alt•es Pacheco.

IJEOitLTO N. lü.l J ·Í
Mtd(l.

-

DE 3i llE JULHO DB 1923

n octual 1/c(lulomento do Serviço Mintar approvado
decreto u_ 15 .•93·1, de 2•2 de janeiro de 1923

p:n~

O Presidente '!la Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
us11ndo da at.tribuição que lhe confere o art. 48, n. i, da Con'ltituição ~ .da autorização contida no art. 46, item XXI, d6
lei n. L 6:~2. de G de janeir·o findo, resolve fazer as seguintes
a IJ r• rações no HPgulamcnto do Sel'\~iço l\lilitar:
Art. f,f -- Por motivos de interesse publico poderá o
flt1vm•no adiar· ou .antecipar o licenciamento dos .voluntarios,
iinrteados, eng·a.jados nu reengaj·ados que estejam a conclui:::" tr>mpo de sPrvi~o no ~xcrcilo activo. (Fica mantido o .res.pef'l in1 paragrapho.)
Al'l. 18 - Os dislrict.us de alistamento poderão ser grupauos em zonas de reerntamento (alistamento e incorporação),
de accôrdo com as nf'cesHidades do serviço e mediante pr-opo:;ta
do Eslndo !\lainl' dn Exci·cilcl. (Fica mantido o respcc·tivo parap·apho.)
Ar!.. ·::ií - O '~nr\'iço de recrutamento scrã airigido por um
t:IH\fc, eoronel ou lenente-coroncl do 1<::xercito permanente, em
setTiço acth-,1 on reformado. tendo os seguintes auxili•aras:
dou;.; majores ou eapitãc~. rcl'ormad()s do Exercito activo, cheJe-< dr~ ·~cedio; l"' otr :2"' Lrmentes reformados üU da .2• classo
da l'e.wrva' da 1" I in h a. como adittntos, em numero arbitrado
uo ar f.. 55; P lanf o~ ddr?lfWlos ·quanLos lfol'cm os dist.rictos do
ali:;{amenlo !arl. .\7) r111 ai'\ zonas de recrutamento (·art. t8),
a!.•; o posto r.fp l.cn••n [e-r•'l'lllll'l ,. assim discriminados por ür,1om
Lft• nrcfercneia:
1", officiae~ r11fnrm;v.los rio Exercito;
~"- offJria"s ria ~' ela%r da reserva do f' Iin h a;
:!'·. of'l iei:w~ d•J i':xl'n•.ilo dt~ :;>• linha.
_1\rl. 'J\l -- Parat!rapho unico - De identiea franquia. com
:1 m!';;rna l'P~prmsahilid-adp pcssrral, gosarão os delegados para a
r·nJTr'.·'pondPncia otfir:.ial dentro dos seus districtos ou zonas de
l.ti:; de 1923 -

Vai. I1
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recrutamento e com o commandanlP c o -chefe rio I:stado.'llaior da •região ou circumscripção, e o chefe do S. H.
ArL. 61:
a) organizar um rcfdslro de reservistas residentes no seu
rlisLricto on zona de rcerut·amcnto, classifioando-os poe classes,
1 :tLcg·orias e graduações com declaração de suas residcncw.s;
h) org:uuzar (excepto no Distrieto Federal e nus distridos de recruLamcuto .que forem ;;édes de cireumscripção) o
rr•gistro dos ofl'iciar·~ ela re~erva r·c;;idr•ntc~; no dis!ricto ou zona
rJ,. rcer11tamr:nfo r:·•m anuoLaçao da~ rmn•lencia.., (mulldo SJ;
iJ ai!!JUlar as caderncla~ ril';:; t'P;:;crvistas l'l:,;irlcntr.s ll'l sen
rli:;fricto ou zona 'de rr•ct·ulamcnlo r• rJtW IIÜ>l rl l•·tt!1am :'':l•l
·p,·!~IS rlllLOJ'iclad;~'' r•llYI[Idr•Jl(CS

(ar(. !'>7. ~ ,;:··. aliw> 'c: t! '' /') •
. \<·crc.,cenlar no fim do § ~" du :11'1. 6:~ o ~;ogu in Ir: ( l
Cl1r·f"·~ <lo Jo;x.,cu1iv<) lo.:;al, '\ll~uuJo •:•züu~ in1pcr·io,a~ rlf~v.i<ia
''"'!''" ,ill.'l ifir:uda~ o in)!wdirPm do· wrc:·cr:l' a:; f'tlrtl'r~i"ic'; r 1n p::)-;,ir·nlr: tia ,innta, pudnt:í rlc>iÍ.é:·nar ll'll l'llllr'l'i•lJ!:Iriu nr• rli~·i!•.li
, '''"' "''! J't'l'l'<''".PJ<i.ant<.· para .f:tl Ji111.
'!'1. J! ~~ ----- s -~·- - Todu lit:P'tci;;dn t.en1 rlm•iL•J 'l" llitrt•'f>''!'l.•• P''' ('O!ILI · rkl !fon·rno alt; ú lo~::llicladr.' onde J'i ellrlliÜ
li.\ar r·r·,,i,knl'i;', dentro da t·espeetha ciJ·cumsuirH;fiu rte t'e,.,.,!lamenl,l, P a uma. diat'Ül :1rbifrnda peln ministro da t:I!Prra.

Pxccpçfío dos dias passados a Jwrdo; n QUP tud•) " avr•rna sua eadernda.
Ao: formulas denominadas «Parte accusatot·ia~ e , rermo
de imubmissão», referentet:l ao processo de insubmissos, r\OOStantes do annexo <'In rr•lcrido rr>~ulamen!o, :ofto o'ttL•:;t.il.uJt.la~
P"lns seguintes:
f'llll

ft::t ,·,

O{ficio de

I'C11U'ssa

Regimento (nu hatalh§.o; rle ..... (Jogar e d:Jfa .
Officio n ....
Exmo. f~r. llr. ;-tndil.''t lia ..... t:im•tm;;r·rip('ílr• .lwlieiarÍ''

\I i Ii f ru·.

Olljccto.
Enviando lllil fc>rm" de insubmi<,iír'.
~1·. mtdif.or.
t:rllll Psfr PllYi{f o l.crmo de insulnnissfío lavraclu
euatra
I·' ........ rJtH' c;r• :t]Jl'f'~ent<m a cst.u eom1n:1ttdo (ou foi r:Jpfut·adn no lo~ar ....... ) no dia .... -de ..•.••• , .. de .... 11,

rlr>pois ri•· julgado apto para o serviço militar em
'"mie, fui mandado incluir nesta unidade.
Saudc e fraternidade.

iw'pr·c~·fí·•

rl1!

(Assignatura)

hegimcnto (ou balalh1io) de ....

Aos.... dias elo mez de .......... do anno dr mil novrer:nlos,c Yinfc e.·.·. no quartel deste regimento (ou batalhão;,
r:um sr·dP na Caplfal Federal (ou na cidade dn ........ ), p!·ecr·nfes o commandanln do corpo, rornmigo F ..... servind0 ~e
P"f'f'ivão, e. as testemunhas abaixo assignadas, verifictHl-SD qw~
I·' ...... , filho de ....... , natural do municipio de ..... ,
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Estado, de ............ , nascido em ...... de ........ de ..
Vmdo os signaes característicos ................... , alistado
pelo município de ........ , Estado de ............. , com o
numero. . . . . . . . e sorteado em. . . . de . . . • • . . . . . . . . com o
numero ........ , convocado para se ·apresentar nesf.a unio•ado
até o dia ..... do mez de ...... de ..•. , não se apresentou no
praz;o que lhe foi designado na convocação, sendo por isso declarado insubmisso, ficando sujeito a processo e julgamento,
pelo que foi pedida a sua .captura. Para con&tar lavrou-se este
termo, que depois de lido e achado conforme vae assignado
por F ........ commaudante do corpo. e pelas testemunhas.
Eu, F. . . . . . . . (nome e posto), secretario (ou substituindo
o sr.•cretario por afflurmcia de serviço deste). que o escrevi.
Capital Federal (ou logar -onde fôr), ... de .... de
F. . . . . . . (nome e posto), commandante.
F ........

F....

(assignatura das testemunhas)

!-' ......... )

Hio de Janoim, 31 ele julho de 1923, i02" aa Independencia
e 35'' da Republica.
ARTHUR DA SILVA BlmN.ARDES.

Fernando Setembrino de (Jar.valho.

DECRETO N. 16.115-

DE

g

DE AGOSTO DE

1923

Manda p1·estar ao Sr. lVw·ren G. Harding, Presidente dos Estados Unidos da ;1.merica, hontem fallecido, as honras de
Chefe de Estado.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo recebido comrnunicacão official do fallecimento, occorrido em 2 do corrente na. cidade de São Francisco da California,
do Sr. Warren G. Harding, Pr~sidente das Estados Unido»
da America, resolve que lhe sejam tributadas as honras funehres de Chefe de Estado, e decreta luto nacional por tres dias.
Rio de Janeiro, 3 de agosto de 1923, 102• da Indéoendencia
e 35° da Republica.
ARTHUR DA SILVA RERNARDES.

João Luiz Alves.
José Felix Alve~ P,acheco.
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DEORETO N. 1G.111G-

DI::

7

IJH AtlOSTO DE

HI:Z:J

Abre ao .11 iniste1·io da Viaciiv c Ob1•as Pttbl'icas v c1·edito cs1U:cial de 2. 500 :OUO$, êm apolices t{a divida publica, pam
attem/rr tís deRpC;;a:; com os s~~~·viços de construq·üo 14os
ru.maes do. Estrada de Pe1·ro Ueste de Minas, de Barra
Mama a Anrp·a .dos Reis, do kilometro 12 da linha de Sitio
~~ do J,·ilonwtro UO da mesuw linho. a 1/t!:cndc Costa, c 1111lul'i::.a a. rcspect iva emissão
O l'l'esidPnle da Republiea dos Estado,; Unido:-; do Brasil,
da autorização euitstante do at·L !J;) da lei n. 'í .63~.
,,. ti de .ianei!'u do eot'J'Pnte anuo, n •·m face dos pat·•~t·eres do
.\linhtci'io da .Fazenda e do Tribunal de IConf.as, resoiVl':
.\1·t. I. • Fiea aLH•t·Lo ao \liui~lerio da Yia(;ãu e Ohras l'uhlicn~ o crrdifo PiiPPeial de .:?.:100:000~, e!ll apoliee~ da dh•illa

tl~and<J

pnlJJiea, para at.lender •:ÍS dl'HJH'Zl!S I'Olll OS SI~I'\'Íf:O~ dt; CUIIslr'lll'f:fiO d•Js ramacs da K;trada dt• F•~no Or~sf.l' d1! '.\lina,.;, tle
Barra jfaH;-;:1 a An~r·a dos IJI .. is, do kilpnu•ft·u I! d:• linha 111~
~i I io ,. d•1 kilomr!r(l 110 da Illi'~Jna linha a Rezende Co~fa •

. \l't. ~." Fka o .\linisterin da J•'azPmla aut.t~rizadn a fazPl'
a l'PSpPefiva emissão, em litulos da divida publica inll'l'Ila,
papPI, do yalor· dr J :0008 cada nma, juros de ;:i 5j, ao anuo.

Rio dr Janeiro, 7 de ag·o;;;fo d•• 1!.1.:.?3, 102" da ll](.ler"~ndeu
cia e 35" da Republica.
AHTIIUH D.\ 8JLY.\ BEliNAflDES.

Ffrancisco Sá\.
1!. :1.. Sam.paio 1: idol.

DECRETO N. 1G.U7- nr. 7 nr.

.\GOSTO

nE

1\'l?:J

Dcclm·a a caducidade do contrar(u cdebrado com Nelso.n
O'Shauyltllf~SSY, rem·escntanle de 1'he
1Vesten~
Union
Telcyraph c•, nos tm·mos dos decl'tlus ns 12.920
~3.073 e 1."1.0!18! rcspectiiJamentc de 13 de mor'('o, 19 dé
;Junho e 10 de .tulhu de fy.f8, para lanr;amcnto t: eJ:Jilorut.•ào de dous cabos submarinos lifla1ldf) diversos pontos do
ltltoral do Bntsil a uma das (JI'Uilrlcs 1inti1Iws ~~ ú llt'11!!úlica til/ (Jnt{fllflJ/.

o Pr'I'Sidenfe da nepuhlica elo,.; E,.;lados Unillos do Ur·a~il.
tendo em vista a;; informa•;õc;; <la Br.par!it;ão Cim·al dos 'l'ele~rapho~ •• o diSJJOS{Q na f'lansuJa XX\'1, do t~mtlr·a•~lo d•· 1:1 11<!
.i• li h o tfp l !J 18, celebrado eorn Ndsou ()'f'lwogiiiii'''"~·. r·I~Jll'l~
"l:nlantc de Th1.: \\'•:sfern Union Tc·fegrap!J C"., IIU" lermu.:
""' di'l']'l'lo" llc'. l~.!l:.'fl, I:I.Oj;l ,. r;l,O!IH. I'P~PI'I'!iY;Jllll'lli•·
•i•· 1:1 "'' rn:rr·•:". l!l d•: j11nlto e lO dn .iullw d•· I!!IH: e
r:o11si•d•·r·:urdu •JIW o referido conl.rac!:tllf<~ olchori ti<' rr~
• ollll'l', dt•,-rk o ;;('~lindo ::<enres[rr~ •I•.• I !JI !I. a quo Ia <:ou r qrro
d••lt'l'ia eonlril.Juir, adcauladumeul.r•, p()r lrilllf'cl•·•·. p:1ra a~
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1lrspczas fln fíi<calização, de accôrdo com a disposto na clau.~ula XYf do l'Oil!lraeto;
Gousidf'rmHio qnc o mesmo contraetantc não ef.fcclnou o
JmH.:amPn!o e atcrramcnl.o dos cabos de que trata o contracto.
deutr·o do !Jl'Uzo fixado na clausula IV, o qual expirou no dia
1:1 dn julltu do !'nr·r·Pnfc anuo;
J)p('I'Pirt:
.\ri i pu unien _.. _ Fica lkclar·ado caduco o contrnclo de 13
de .in lho do~ I !ti R, f•I'IP!Jr·ado e.nm Nelson O'Shang·hu!'ssy, rPPI'~'''~'"Ia!llr· da Til•· \Vo•sfpr·n Union Tnlcgraph C" .• no,; ter-

mo:; dos dl'f'l'f'IIIS 11~. 1 ~. !1:!0. l:J.Oi:J C 13.098, rl·-~pPcfiYa
JIH'Illf'. dP. l:l dn mnt·ço. 1!1 de junho e 10 de julho de 1!!18,
Jlal'lt Jan•:anH•nlo ~~ Pxplonu:ão {Ü' rlon~ cabos snbmaT·inos, um
pal'l.indo da cidade rlc Nicthcl'Oy c aterrando na ilha de l!apar·ir•a, lJa cidadP dt• Aracajú, ua ilha de Fernando ue Norolofra. nas eidadPs de Parahyba, Natal, Parnahyba c Belém; de
nndr• dPmamlaria tllll:t d·a~ gr·:wdP.~ Ant.iHta':<, f' outro dP Nicf·hcrn~ para. a cidade de Paranaguit, de onde demandaria a eirlade
rl1' :\lalclonadn. na Itrpnblira rio Uruguay.
l'aragraphn un iro - O dnposito de f(narrnl.a eonlog dr
r,;j;; (íO:ll'OO!f\). rrito •JWln runl.mct.antc no Thrsouro Nacional,
para gm·anti11 a ex:~~cução l)r, C>slabelc.cido na clausula IV do
t•ortf!'aelo. f'l'Yrrf,rd. para 011 cofrPS pU')jlicos, na confrwmidadP
dto rli,pn~ln na rlan~ula XXV rlo mesmo contracto.

H i o de .Jancir·o. i ri•' :ll.m,;l n de 1 !1'23, I 0~" fia Tndrprn<lcnria r :l:í" da ltPpllhlil'a.
,\HTIIUH DA

Su.vA

BEH:-;AHDES.

11'1'anciscn Sei.

DEI:HETO \'. I I.. IIR -·
.1 }JJ))'III'Il o 1il'oj,•r•fo
2S:i;)/)$/.IJ7 (Pilltr·

DE

7

DE AGOSTO D-E

19:?3

~~ "
()i·r·omf'IJfo,, na
im.pnl'la.ncia df'
~~ oilu ~~onfo.~ setf'cf'nto.~ c cincoenta f'

s,• i.,. mil ('('I! f o ,, nommta e sete 1·éis) pm•a. a.ugrncnta dPde.wios rw J111.lt'u d11 I?Sfnr:tiu de Chavnnt.~.~. 1•anwt de TiIIO(f!f, da .b.'slrada d,, Ft'i'ro So1·ocabana.

O Prr';idenf P tla Repul.Jiiea rl•M Estados Unidos fio Brasil,
aLLf'JHJrndo ao iJUP t'l'iltll'rt~u a Estrada! de Ferro Sorocabana

P lrndo ~·m Yisla U:'l informa(:iJp;;; prrstadas pela Inspllctoria
Frrl(•ral fins E~tr·ada~. decreta:
:\rt. 1. Pam aug-nlf'nfo 1lP desYios no pal.co rla cslacão do
Ch:nrrnl,es, do ramal od Tihagy ria E.strada de Ferro SoJ·oca!Jana, Jicam approvarlos o pro.il'do apresentado p·ela rrqucrenfc ~~ o m·çamrntn m·ganizado na Tnspect.oria Federal das
E~fJ·ada;;, na importancia r!f' ~8 :756.$197 (vinte c nit.o contos
s!'l,•c·pnfos e rincopnfa <' sf'is mil cento e noventa e sete réis),
os quars rom Pste haixam. rnhricados pPI'O dirPclor geral. do
l<:x:,JwdiPtJIP da f'f•c•rPI:Hia cll' Y.~~tado da Viar:ão: c Obras Pu0

ltl Íl':t ~ •

. \ri. !?." As dP~pPza~ r·pa!Jnf'ntl~ f'.ffrctuadas com esse sero rntl>x-imo ~'" orçanwnl o ora approvado, ~;eriío, de-

vi~;r.•. at•:
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pois do apnn.r:Ja~ em regular tomada de contas. r~rrinlnr:tdas
na conta de capital do referido ramal.
Art. 3." Para conc-lusão das obras fica marcado o prazo
de tres (3) mez·e~. a contar da data em que a requerente receber notificação deste decreto.
Rio de Janeiro, 71 de agosto de Hl'?3, 10:2" da Indopendcncia e 35° da Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNA'P.'DES.

Francisco Sá,

DF:r.RRTO N. 16 .119 -

lrlF.

7

DF. AOn'lTO [lf'Í

I \"12:1

1\pprova novos estudos definitivos, na extensão de 131.735 lâlometTos, e os respectivos 01'ÇMncntos, nas importancias
de Rs. 10.828:150$3-f-2, & :U5-0-0 e Frs. 7.506.!178,00•, do:
tYecho com.prehendido entre os kilornetros 30 e 180 do
traçado anteriormente approtVldo para construcção do ramal de <Bandeira de Mello:!> a Brotas, na Esu·ada de Ferro
Central da Bahia.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos dn Brasil,
ntt.endcndo ao que, de accôrdo com o disposto no § 1o da clau~ula 40 do contracto autorizado prlo decreto n. 1 í. 068, de
19 de fevereiro ele 1\"120, requri·cu a «Companhi~ Ferro-Viaria
E''!tr Brasilriro», r. trndo em vi~f.a a~ informar,iiP·: pr·e,"ta.da'i
pl'la Inspcrtoria FPdPral das Estrada". Lkrt•ef a:
Artigo unieo. Ficam appro rado~. ele aeeOrrlu eom (J~: docmuentos que eom este baixam l'llbrieactns pelul direetllr geral de Expediente da Secretaria fie Eslarlo dos Ne;meio3 da
Viação e Obras Publicas, os novos estudo:.~ dcl'inilivos n respedivos orçamentos. nas importancias rir Hs. lO. 828: Hí0$342
(dez mil oitocentos e vinte e oito eontns cento r•. eincoenla
lllil tresrmtos 4) quarenta e dous rMs), J; :315-0-fl (tresentas o
qninze libras) e Frs. 7 .·5ü6.978,00 (~ele milhões quinhentos o
Reis mil novPcf'nlos e setenta e oito franros), or,ganizado.~
pela •!Companhia Ferro-Viaria E'slc nra'li !eira» rw coaforutifladc do disposto no § 1" da clausula 10 rlo eonfrnclo· autorizado pelo derreto n. 14.068, de f!l dr fevereiro de 'l\l20. para
construcção do trecho do ramal de <~:Bandcit·a de ,\lrllo» a
Brota,;, na Estrada de Ff'rro C••nl.ral da Bahia. r~>mrn·eltf'ndi
do f•nlre os kilomctros 30 e 180 do :Jntigo traçado. cujo~ eRLudns foram approvado~ pf'ln.~ dPrrrtn~ ns. ~ .'G37 ,. !t. 87!l, r·c·spr•rtivnmrnte de 26 dr junho c 1:1 r!J· I lo', Prnbro dr• Hl L', r• uuliWI'O IO.:Hl!l, de 13 de agosto rl•• 1913, !'ieando sub-;fituírlos
pelos rstudos c orçamentos ora nppr•wado~. na exlrn.~ão de
131!i·35 kilnmctros, os que o foram nelos r~itarlns drerel.IIS, ll'l
parte correspondP.nle no f rrCJho ·rle 1GP 1: i lnlnrt rns a•·i nm IIIPll,.innndo.
Paragrapho unico. Os projecfos e on:amentns da~ casas
de turma e de feitor, e os referentc.g: :ís alvenari:•~ do obras
"" arte espedaes, deverão ser !'C\'i"!os dr acc0rd" r·om typo::
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mais cconomicos, organizados e submettidos no d'Elvido tempo
á approvacão do Governo.
Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1912:3, 102• da Independenrh e 35• da Rrpublica. .
ARTHUR

DA

SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
DECHETO N. l G.120 -

DE H

DE AGOSTO IOE

1923

Autm·iza n minist1·o da Agricultura, Industria e Commercio a
concede1· á Companhia Hydro-Electrica de Adubos Chimicos e Allralis os favores constantes do decreto n. 16.104,
de 18 de julho de J92.'J.
O Prcsidrntc da Republica dos Estados Unidos do Brasil
resolve autorizar o ministro da Agricultura. Industria e "Commercio a conceder á Companhia Hydro-Elcctrica de Adubos
ühimicos c Alkalis os favores constantes do decreto n. 16.104,
dr 18 de julho de 1923.

Rio de Janeiro. 11 de Agosto de 1923, 102• da Independenria c 35• da R!'publica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.121 -

DE 11 DE AOOSTO DE

1923

f'oucedc á sociedade anonyma Auence Havas, autm·ização
]Jn/'11 contimtal" a funccionar na Republiea
O PresidPnfc da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
a f !endPnrlo ao qm· requereu a sociedade anonyma Agence Havas, aulorizaflrr a funccionar na Republica pelos decretos numPros 111.815. de ?O dr maio de 1921. e 15.88~. de 1!í rle dcz:•mbro de 1922, e devidamente representada, decreta:
Arfigo uni co. E' concdida autorização á sociedade anonvma Agencl1 HaYas para continuar a funccíonar na Jl,epubliea, com a nova alleração feita nos seus est.atut.os, em vlrfudP de re.,olução acloptada em assembléa geral exlraordinaria
dos respectivos aceionislas. realizada a 3 de agosf.o de 1922.
I"'~" mofiyo da PIPvar~ão do seu eapilal social a 37.000.000
fr:mem:, fica·ndo a alludida sociedade obrigada a observar as
11wsmaA rlausula<~ f)Uf' ncompanham o decreto n. f4 .815, rle
~·o de maio rJro 19:!1. ,, a r·unJpt·ir as formalidades exigidas pela
l•·~i;1laçfio rm yigot·.
Rio de .Tanriro, 11 clro agosto de 1923, 102" da lndependf'neia e 15" da Revublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon 41t Pin e A.lmcüJ<a.
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McTOS DO PODEr.

DECRBTO !\. I (i. l ~'!

~ lll;

F'~ECT''I'!Wl

ll

nE .\GOSTO

rn: I 9?:1

Dá nova regulamento ao Sc1•viço do A.luodlio

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autol'iza~,;ão constante do art.. 86 da lei n. 4. 632,
de ü de janeiro .ie 1923, que revigorou o art. :.!8, III, da lei
n. 3. !J!J J, do 5 de janeiro de 1920, decreta:
Art. 1." Fica aprn·ovado o novo regulamento do Herviço
do Algodão, qno vac assignado 'pelo miniRtro da Agricultura.
Industria c Commcrcio.
Art. 2.• Revogam-se as disposicões em contrario.
Hio de Janeiro. 11 de agosto de 1923, 102" da Indcpendencia c 35° da Republica.
.\flTHUit IH S!LY.\

Brmi\.\1\llER.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

Rcuul:tmento a que se refcro o decreto n. 16.f22, der;ta data

CAPITULO I

Ar! • 1.0 O Herviço do Algodão tem por fim incrementar

e melhorar a producçf1o algodoeira no Brasil, mediante a ap-

plicação de medidas convenientes em relação á cultura, bem~
t'ieiamcnto e commercio desse producto, competindo-lhe:
a) estudat' as diversas regiões productoras do Brasil e
dele1·minar as espccies o variedades de algodão mais :-~dequa
clas á cultura: em cada uma dellas;
b) instruir os lavradores de algodão no modo de prepa.
1·a~· o solo, ,plantar, tratar das culturas, e colher, drse:u-ocar e
enFardar o producta;
.:) installa'r e manter estações cxpcrimentacs, fazendas
de sementes e campos de cooperação com os agricultores;
d) r•romovet· a app!icação de medidas de combate ás
dO'mças e praga<;. em collaboracão com o ln.3titulo Biologic)
dr~ Defesa AgriC(lJa;
e) facilitar aas plantadores de algodão a obtenção de semente,; de bt:a qualidade, instrumentos agrarios, adubos, iJt~n
dieida~>, fungiridils, descaroçadores e prensas;
f') E'StabeJec~>r t' regisfo de marcaS par·a OS dCSI'U'rOÇUOOl'CS e prensas e ap.plicar as medida~' nccc~sal'ias afim de CClhiIJir fraudes no airwdão;
(!) organlznr padrões para o algodão. estabelecendo l.ypn:;
q11,1 St'l'virii" de base Í! classificac;:.ão e eomn1er·cio nos mpn·arln~
!~t,·a:J,; e .ua~ pr-ineipaes pracas do fJaiz;
h) promover e inspeccionar a montag<'m e o funrrionnllll'llto lle usinas de beneficiamento c de pn'nsas modelo;,; pam
n nrdformiza~ão dos fardos noq renfms de t1'\IJOI'ta~1ío;
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ij propagar a organização de bolsas, cooperativas, caixa.~
ruraes, Fyndicato:,~ e a'Ssoc1ações agricolas para fomentar o
drscnvolvmteuto da e.ultura e commercio do algodão;
j) organh.ar ~ fostatistica geral das áreas plantadas e Ja
producção, romnwrcio c indust.ri~ do algodão e dos seus l'IUhproduclos;
k)_ distribuir sementes de boa qualidade e publicações
pralieas r il!m;f radas de propaganda;
l) fiscalizar o~ contractos do Governo Federal com af'l
11~inas rle beneficiamento do algodão e fabricação rle oleos e
o-; :tceilrdos rlc lf•W trata o art. 2".
Art. 2." O Governo da União promoverá accôrdos com
o:' Governos dos Estados, afim de systematizar, sob a direcçiio
tr.·ehnica do Serviço do Algodão, os esforços empregados •vara
a organização c t''~"rnvolviment.o da producção algodoeira em
fndc· o paiz,
§ 1." Nos accôrdos de que trata este artigo, serão comJWPiwndidos, Pnf.rc ouLros, os ~PguintcR seryir:os, qu.--. parlr>riin
1'ir.a1' a cargo dus Estados:
a) inst.allação o manutenção de estações experimentaeP,
fazE'ndas riP ~r>mrntPs c campos de r.ooprracão romo nc; agri('lllfor.~s;

b) dist.rihui•;ão {le sementes;
c) applicaçã~1 de medidas de combate

á lagart.a rosada ~'

n nnlrn!' pragas do algodoeiro;
ll) fi o.ralização de desca'l'oçadores c prensas;

dindgaçib dos padrões officiaes de classificação nm'
!'Cgionars c centraes e rep.ressão das fraudes na
Jll'oflucção, hrncfie;amento e commercio do algodão;
f) organização da' estatistica da producção, commercio e
in•lmii'ia rio algodão nos respectivos territorios.
~ 2.• i\a hyr:othese de ficarem a cargo dos Estados esse'!
serviçfls. a União >:ubvcncionará annualmente o Estado com
quant.i.:t equivalentE á ferç~ parte das despezas effectuadas
culll a üxccnr.ão dns mesmos.
Quandc• todos M <:~rviços forem executados pela União, o
1\stado concorrerá :gual:nente com a terça parte das despczas.
§ 3. N::~s E~'tarlos em que a producção algodoeira: for
ainda incipi'!ntc c não houver accôrdo para a execução do~
sm·viço~ ron~lantrs deste regulamento, ficarão estes a cargo
da Dircctoria do Scrvil;.o de Inspecção e Fomento Agrícolas,
fJIIC o~ rxecul::tT{t r·or intcrmedio das respectivas inspectorias
e en1 collnhol·nt::ão I'Om o Serviço do Algodão.
•!)

Jn(•rcado~

0

CAPITULO II
ll.\ 'lft() \"'I?.ÁÇÃO DO SERVIÇO

Aet.. 3.•

O

~11Jlf-'l'intrndrntc r

DO

ALGOD.:to

Serviço do Algoáão será dirigido por um
IPrá ·duao. spcções: uma tPrhnica e outra

l'xprdirntc.
A1·.t. ·i." Inrnmhrm :í. ser(:ão tcchnica os lrnhalho;; technirn.q _u~lr>rr>nh'~ a cnlftll'a, hrnPficiamrnto P comnWI'Cio do ald<·

~odao.

A

Ar!.. !í." T~IC'IlHJhrm
~rcçiio ele cxp~dicnlfl os f mhalhos dr>
<'' '~'~'P~pond,.IH'I!\, contnhllHiacle c cscriptm·ação.

,
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Art. 6." O Servi co do Algodão terá o seguinte pessoal:
1 superintendente;
1 ohefe da seccão technica;
2 au;dlfares technicos de 1" classe;
3 auxiliares technicos de 2•. classe;
1 chefe da secção de expediente;
1 i • escripturario;
2 2•.• escripturarios.
Paragrapho uni co. Além do pessoal a que se refere este
a{Ugo, poderão ser contractados, para o desempenho ~ cargos de especialização, technicos de reconhecida compt:"encia,
os quaes, bem como os auxiliares technicos, e'X'ercerão tambem as suas funcções nos Serviços dos Estados que mantiverem aecôrdo com a União, quando assim julgar conveniente
o superintendente.
Art. 7.• Compete ao superintendente, além das attribuiQlíes ·a !Que "e referem os §§ 4, 7, 8,. 11, 13, 15, 16. 17. 18.
21, 22, 23, 26 o 28 dd art. 27 do •reguiamento approvado pelo
decreto n. 11. 4136, de 13 de janeiro de 1!H5, as seguintes:
a) organizar, distribuir e !i$calizar todos os trabalhos· a
cargo do Serviço do Algodão;
b) distribuir livremente o pessoal do Serviço de accôrdo
com as exigencias dos trabalhos;
c) entender-se ctireotamente com os chefes das domais
repartições do rninisterio sobre assumptos que interessem ao
Servico do Algodão;
. d) tratar com oa Governos doS~ Estado$ para a realização
·. e e~'ouollo ctos accôrdos de que trata o paragrapho unico do
art. 2" dQ~te r~gularnento .
.Art ..'!:i\.• Ao chefe da seccão f.echniea compete distribuir,
dirigir o fiscal i1.ar todo R o~ ~crviçoc; attinf)ntcs á! secção, de
accôrdo com as instrucc~õ~es do superintendente.
Art. IJ.• Aos auxili~,s technicos cabe a execução dos
trnbalhos de Rna especia ade. na conformidade daR inst.rucções e O'ndens do superint nden:te e chef,o d'a secção technica.
A:r;t. 10. Ao chefe da scccão de expediente compete distribl,lir. fiscalizar e dirigir o~ servicos de cnr,..espondencia.
cont&bilidade e flscripturação, segundo as normas prcscriptas
pelo sllperintendente.
Paragrapho unico. O cargo de ·cnefe da secção de expediente Herá exercido por um funccionario da Directoria
Geral de Conlabilidadr, designado em corrimissão pelo ministro.
Art. 11. Aos demais funccionarios competem ns trabalhos que lhes forem distribuídos pelos respecti'IOS chefes ou
pelo superintendente.
Art. f,2. Em suas faltas e impedjmentos serão substituidos: o superintendente pelo chefe da secclio technica: este
por um dos auxiliares technicos, e o c·hefe da secção de expe<liente pelo 1" escripturario.
OAPITUI,O IH
DAS ESTAÇÕES ExPERIMENTAES E FAZENDAS DE SEMENTES

Art. 13. A's estações experimentaes, mantidas pela
Uniio ou pelos Estados, na f6rma do paragrapho unico do
art. 2•, compete:
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a) proccdr.r ao estudo das especies e variedades de algodoeiros mais adnptawis á região c fixar-lhes as linhas genetiras puras;
b) obter, por seleccão e hyhridacão, o melhoramento das
especies mais rccommendaveis;
c) reproduzir em grande escala, nas fazendas de sementes e cull.uras de cooperação, as sementes das especies melho-.
l'auas. para distribuição aos agricultores;
d) r! c! crminar os processos de cultura do algodoeiro
mmual e pcrcnne mais compatíveis com a região;
e) estudar os nfolltamcntos, adubações
c estrumações
l'conomicamentc :1pplic::1Yeis;
{) investigar a possibilidade de generalização do uso de
instrumentos agrarios compatíveis com a economia do agrieultor e as condiç•õ'cs locacs;
g) diYulgar os procrssos mais simples e economicos de
Pmpregar a 1rriração na cultura do algodoeiro r, bem assim,
oq mcthocln" da laYonm seeca;
,
hi rn·opa;~:H (' applicar os meLhodo<> de combate á::; pragas inrliradns pelo Insfitnto Biologico de Defesa Agrícola;
i) divulgar os paclrües officiaes c os melhores processos
de descaro(;amento e enfarclamento do algodão;
.i) proceder a ohservaçõe<> meteoro-agrarias, em collaboração com a Direcloria de M·eteorologia.
Art. 14. Cada estação experimental terá, além de opera rios e trabalhadores ruraes, o seguinte pessoal:
1 director:
1 auxiliar· technico de 2" classe;
1 chefe de cu!Luras;
1 2" escripf urario.
Art. 15. As csf açõ'es experimentaes disporão, no mmlmO,
de ~00 hrrfare~ de f~rras proprias para a cultura do algodão
1• da~ dcprndPncia'1 nt'rcssarias aos sens serviços, inclusive
usina TllfldP!o para n hcnrficiamcnto do algodão, preparo e
n:purgo dr ;'.r·ntentr,,.
A!'I. I (i. .\<J r Ii reclut· tlr> estação experimental compdc:
ai a dirPct;ão !rclmica. administrativa e economica da
estação l'Xpcrilt"'lllal P suas depcndencias, de accürdo com
n~ inctr·ucçiirs r· n>~ Jli'Pé~rammas de trabalho~ approvados pelr)
''ll])('rintE'nrl•:nl.••:
lt) a nol.ifica~;fío á ~ecção technica do npparecimento de
doenr;ns r pra~~a,.; eln algodnteiro com á remessa ao Instituto
Binln~ien dn n ·rrsa Agrícola elo malerinl nerrssario ao seu
"'' l.llrlt J.
Art. I i. Tndt~s o;:; fnnrcionario~ da estação
experi:nr·ntal. inrltt<i\t' o riiJ'f'l'lrll'. resirliriin na rospcctiva flérle.
1\l'!.. I~. O dir·l•rlllt' PI'J'Ú substituído em RUaR faltas e im:>~:rJimen!ns pt•lo rmxiliar lnrhnico.
J\I't. 1!1. A·' f:\z .. nri:Js de scmrntrs U\m por fint a reprnduer;iin I! r~ ''~'mrnl Ps ri·~ algodão sclcccionarlas, em larga
Psrala. c~ rlPnwnstrar:ií.o dus proccsssos de cultura, estudados
nas rsf.açlícs exnrrimer.f~rs. podendo dispôr ele pequenas
áreas eiP,f.inadn~ {t •:rlrrPão rlP srmrnf.es c estudos sobre variedades rlr. :ilgodiío.
Ar! . ~20. Cada fn wnda de sementes terá. alrlm de operarios f' trab:Jlhnrlorr:< rur:1c~, o seguinte pc:;,soal:
1 administrador:

.\(!TOR

no

PODF.n i: X v.r.T'TI\'0

1 C'hefe de eull.uraA;
1 2·" rscripturario.
Art. 2i. AR fn7.endas de sementes diRporão, no mínimo,
fln ti(}() hectare~ d~ terras apropriadas ao algodão e terão aR
dPpendrmrin~

nPcessat•ia~ no flen fnnccionnmento. inclusivo
:nnehinaR tl11 drs,•[lrn,:m'. fli'PllS3S n apparPihos <In expurgo !lo

Si'll1f'llf.f>i'l.

Art. .?:! . Torlo~ os f11necionarios rla~ fazc,ndas 1lr~ spn,rn1,..; l'tJ.'Iirl irão na.-; r•'"P''<'I iYas s•;lles.
:\ri. 2:1. O adminislr·ador da razPnrla fwr·:í subslilnidn
,•rn .'-'na' Jaii:F " ÍIIIJH'rlinwnlu;; pelo chefe de onltl.ll'tls.
Ar·l. .:! 'l. . \~ c•,;laçõ!';; I'XJH•.t·inwntam; n Jazenda~ d,• ~~·
nu•nl•·~ iiPYrriio m·ganizar culturas rm cooperação com parUcnlaJt'.", concnrrenrlo com a direcçiio! technica. além de senu•r!IPs. insPcf.icidas I' l'lllprestimos dP instrumentos agrarios
por· J1I'azo e~tipulado .
.\1"1 •.'!ri. As sr•mr1ltc,; ohtidaR no,; campo~ de C(lnpr.rnr;iin
,,.,.;; .. d··~fin:lda~ a no\"as rli.~Lrihuir-õo~.
CAPI'J'ULO IY

no r: .. \I n.\Tt~

:\O f; JNI"'\!IWI>'\ no

.\Lf:onormo

,\!'/. 21i. ;\n Rrrviço dn Algorliín comp11tf\ a divulgn~fin
npplilmciin das nwdirlas indieadas pr>ln lnslilnt.o Biolog·irlo
d·· DPft•sa Agrícola. Pm relação no l"lllllbal.r r pre,en1:ãn d·~
f 11 aga s do algodoeiro, dP :rreôrflo enm a lrg-islar:ão resprct.i\·a .
.\r·f. 27. As mrdidns rr·fr.•r·rnfrF> :w rornhafr á lngada ro''ada olwr!Perr1io a mn plano '''l"~ci:rllltf'lll•· rll'(!":Jil izarfn pnra
' a• la EsUt• ln, t.Pmlo em vista:
o) a tlestnri(fão ohri~aloria. pPio :fogo dn t,odos o:; cletrilos ria r·o!hPitn. annnal r d" tudo IJlll' possa alojar a prngr~;
I'' n plantio rm tPr't'rlw limpo 1', dP prl'fPt"c•nria, não ncnrp:1rlo, ha rlous nnno:;, por algorHio;
c) a divulgação dn varindnrlrs precorr;:, nas zonas flnJ quo
s,. !'llilin• '' nlgodiin :mnunl, r poda .~y-<femntica ond1' SI' 1'1111i 1 c n nl'hnrPn:
d) " ••xpin·g·n nbt•igaf••r·i•• flp f.uda a -~~·menfP, qunl•Jtl!·r
l.JIII' !':r•ja o s1m Jim;
'') u caf.ação e rrPmn..:ão, annualnwnl c, dos IH"Ínwir·n.' rat•

l•trllw~

accommet.tidos;

f) n hrncfiriamrnto immrdiafo do algodão apô~ u. cnlhdla:
11) a pr·ollihiç.ão dP annazrnanwnlo. cn1 deposif.n impropl'io, d1• caroço rir• [l]g-o{lão nu dP algodão Prll e:rl"Oço inf••1"! alio:
h) o transportr, ele scmr,nf.p d~> a!r.mdiío " •.lr alr;odiio r•ru
l':lt'OI_:n ~•'m

antnrizar:fi.r) offirial.

C.\PTTULO V
J:l"f'l\1.''~\.\0 J).\~ Fll \liDE R DO ALGOD,\o E JlEGIFl'rHn' IH: :\1.\flC.\S 1'.\ll \
;tESCM!O(:.\!liJHES E 1'1\E:'\S.\R
'~8. Com
,.~fal••·l•'eido

.\t·f.

• ·rá

,. 1tr·r·n•:a~.

o infuifo rln rohihir :r~ f1·aude.~ do a,lgnilãn,
:·(•l'i,dJ·o dn nU\l"l'a~' par:t dt·~ra::<.Jt.'t!'lfll'f''-1
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.\CTUS DO PODER EXECUTlVI)

Art. ~~. O registro de
"\lgudão, com a collabora1;ão
l'lorias agrícolas.
Art. 30. A fi.scalização
ducção, uu !Jenel'ichmento e

marcas sel"'d. feito' no Serviço do
dos sei'Viços estaduaes ou inspec repressão da·s fraudes na pro-

no c:nnfnercio do a•lgodão serão

ll'g'Uladas p~']:lS in~tl':tCÇÕOS organizâdas ipCl'O SU'DOrintendente

e apprayad'l'i pelo mín1stro.
C.\NTCLO VI
lJ.\ t:L.\~ô'll'H, \1:,\u CU~!MEnCI.\L E ES'f,\DELEGIMENTO DE P.\ORÕBS

.\d. :JJ. Para a unil'nrmização da classifi-caÇão c-ommerdu algodão no paiz, se!'ão adoptados paurões.
quacs fiearftu <~rchh·acJq,;; na Hcc1~ão Technica.
Art. :1~·. O B1•n·i,_;o ·do Algo-dão organrizarã. c-ollecções de
radrlíes afim de i'l'rcm Yenuidos aos interessados e fornooidos
gntl.uilalllenl.l~ aos P'51.abf11C4Jimcnto8 dff-iciaes, bolsas de algo•lii.o n as~o'-'in,:•íl•s commereiaPs para a c·onv·cníentc divulgação.
Ad. :l:J. 0,; scrdços relativos ao estabelecimento de padrões e cla-ssificação i'e!'ão feitos em collaboração com as bolsas de algddão ~ a~c:ociarõcs -e-ommerciaes <los principaes
,-cnlros algodoeiros.
·

os

\~ia!

CAPITULO VII
IJ \

Art.

:n..

EST \TISTIC.\ DO ALGODÃO

O ~erviço do Algodão fa.l'á, anuualmente, proce-

•im· á e:<timativa da colheita em todo o paiz e oolligi.:-á dados
1:omplctos sobro a vodueção, commercio e industria do al-

godão no Brm;i,l.
Paragrapho uni co. Para tal fim serão Qrgamzad-os -pe-rioliitament.c Jabcllas, quad.:·os, ma.ppas e diagrammas.
Art. 35. A collccta dos dadof! será feita em coUaboração
"·om o SerYiço' de Inspecção c •Fomento A.gricola·s, a Directoria
Gct·al de E~httislica e os serviços dos Estados.
.
CAPITULO VHI

Art. :w. .\ HO!llt':tl~ão do mpel'intendcntc sm·á de liv!'e
••seolha do (:nvemo c T'rcahir;i -scmpwc em profif>sional de re' nul!Pe.illa I'UtllJll~!f'll!'ia 1'111 assumptm; relativos ao a~godão.

:n.

_\rt.
Todo~ -os I' a rg-os
1 SI'I'I'-ÍdP~ •'lll I'OIIlJtlÍ~~:Íil,

•In S11:·.viço dn A.lgodãn

~erãn

.\ri. ;a;. O pmvinwul,_o •In {'argu ue auxillar teclmieo de
-··;;unda d:.l"~l~ .~•·r:"t fr~il<~ nwrlianle eollL"'lJrso, entre agrunomos
diJ)'loHta.d""• d•· :HTI'>I'dl! ''"111 as i-n~f.:·nr(~ÍJes apJH'O'·ada~ pelo
Jttiuistro.

Arf. :.t!L O }11'1!\ iu;enlll do cargd de auxiliai' technico do
,.,.t:í fr_•ifo por promo..-ão enLJ·r no :J.IlXilia::·cs {o-

J•I'ÍIJII'ÍI'G .-Ia-sJ'

ACTDS DO i'OIJEfl

~

:·. Et:C

n \I'

chnicus de segunda classe c o úe chefe da sccçãu ledmi~a
• tlil'~ os auxiliares lechnicus de v.rirueiru elas~ e.
"\rt. 40•. Os cargos de chefes de culturas, aradm·e:> meeanieo~ e encarregad•Js de eX}JUrgo de sementes serão· prÓndos
JJlf'diaulc exaHte di~ haloJlJLação, de accàruo oom in::;LrUt.:('ões
i!'•'~ para tal rim runm c:-;pediuas pelo superinlcndenLc. ·
.. \.:·L. H. O~ C~\ I'.'~ O~ di~ dil'cclun:s d1~ e::;lat~Ões expm'limenl:t•'·' ·~ adHnui~lr adr•n·~ de falc'Fdas rlt: sr:~mmites são cqutpa1''.1• l r>S pai' a l.odus '"' r·! 1•' itus au,; 1:argus de auxiliat·es !et'ltn teus
"'' l'l'llllf:Íl·a " :a:gu'lola elasse~, J·L'Sj)l_'cliyanwnle.
Arl. cí!. l\I'Íill dr) se apul'fciçoarem na:; sua.-; I'S]Weialina-

d•>,

'"'

pude:·~\0 ci_'l' dc.·;i:,:uatfo.; i'UllCt)JO!lUI'ÍUS

!celmi.cos rio

~'L'I'\'Í•.:n

\lgodiio flara fazerem estagio no c:;lxangL'Íro.

_\r!. ·1'3. l'vtif:r:iu ~l'l' admitlidu:;, [lPlo SU[JC!'ÍllLClldC!l(C,
,;,. acr:(u·du c·om O' rccur;;o:; orçamenladO:', os tiiarislas que
í "' •:•11 ncce.>s:trio~ ao servic:o, meelwnle autorização do ministro.
c'. r!. í-í. Os ru necional':i-os do Serviço do Algodão VI'•. ce!"!:~o u.-; ycnciJw•nlo.:; fixado~ na tabclla anuexa .
.\1 L. ·Íi.i. Siio exlensJ,·as ao Sct·viço do Algodão, na parte
qrt•• lll·~ lol'r·m apjJiica\·eh; a;; ·dt:-prlsiç0·~'~ et•rt,;lanlt~s do:o; artigos
:.,, .!!. :;í, :J•G a lií, ;1; a il'i, t'.. í a Uií c~ !10 a 98 úo !'egulal\umto ap1" •<\ tdo pl'lu úencto n. 1l. 4::1li, de 1::1 de jancko de Hl15.
_\l'l. i ti. As duvidas :;uscitadas na ext•cução do presente
r·cgulnmcnlo se•·ão rcso·!vidas por rJ.,o,·i,iio do ministro, mcdí:Ínlr· propo3ta do supcrlinlcnck.nl.c.

CAPITULO IX
n!SPO!'I!ÇÕES TRANSJTOH!i\S

Ar!. 47. As estações expc:'imentaes de lsarapé-Assú, CoP•:•JHleni·ia p:lssarfí,, a rlennminrn·-~" fazenda~ rlc :;r>-

,.,,~,.tá r•

ii 1I'Jll.f.lS.

AI'[. í8. O p•·esenlc rPgulamenlo ~ó cnii'atá em vtgor
•l•·pnis rk regi~fradus pelo '11 ilnmDI rJ,. :~ •nl:l.s os crcdif<"; n"-' ,.. ,:,rios á sua execução .
.\rt. Hl. Jlevogam-se as disposiçiks em contrario.
!1.ir1 dP Janeiro. 11 rlr ag-r•f'to de 10'.':1. - Miguel Colmon
'" l'i11 .- 11/m.eida.

Fohella r/f] vencimenlo8 do pessoal do Serviço do J1lgvrlt1n
Total
18:000$000
12:000$000
9:600$000
8:400$000
4:800$000
Clt•lfc de culturas
........
4:800$000
1.. PSC ipturario . . . . . . . . . .
3:200$
Í•::.:00$000
••-;criplurario . . . . . . . . . .
:! :800$
Pessoal assabriado e cli:uisla Csalarin mrmsal dP !lO$ a
Ordenado

f;JI[Jcrinl.endcnte . . .
Clicfc de secção . . . . . . . . . . . .
Auxiliar lechnico de i" classe.
,\ nxi lia:' 1eclmico' rlF! :.:• rla~sr.

12:000$
8:000$
6:400$
5 :600$
a :200$

Gralif.

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

::!•11,000).

H in rle Janeiro, 11 rir agosto de H'l23. ,;,, l'i;1

e Almeida.,

MigneT. Calmnn
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DECRETO No 16.123 -

DE

13 DE AGOSJ:'O DE 1923

Ai//'{: ao Jlinistcl'io da Justiça e Negocias Interiores, o credito
especial de 50:0QO$, para pagamento á Universidade do
Rio de Janei1·o da subvenção que, neste amw, lhe compJlete, rara o fim de ser {v.m."ado e mantido um instituto
Pranco-l1iasilr:i!'O !te alta cultura scientifwa c litteral'ia.
O Pr'~~icl;•iJf e da H<•rJub'u:;a dos Estados Unidos do Brasil,
!Pildo ouYido " Tribunal de t:ontas, nos termos do ait. 93, do
d"rrefo n. t:.:;s:1. de~~ df' novf'mbro de 1!;,22, f) tendo em vista
o IJI1<~ di [Ji•·-· ,, ''ri. 1", d:1 •ll'crcfo n. 4.634, d1' 8 dE Janeiro do
''!'ITCilfe atU"J. ''"''-llYe abrir ao 1\linislerio da Justiç<' e Nego-ri·J~ !nferin,c:; ') r·J'(~dil:l ,.,,pe,:in-1 de 50:000$, para pagamento
f• Onivenic:;tdc do Hio 1!c .]f!neiro da subvenção que, neste
<•Illb lhe eomJWL(', para o fim de ser fundado
e mantido um
ru~·l i f nlo Fr;ltte<J-.1 '.J·a 'ild Iõl ·I c :::!ta culLura se ienliJica e litter:JI'Ía.

llio de .JanPiro, 13 de ago~to de 1923, 102"
:>ri" da llqnt]Jlica.

!'1<t

Inclepen-

dP.twi;~ I'

ARTIIUR DA StLVA BER.:\AROES

o

João Luiz Alves.
DECHETO N. 1G. 124 -

DE

14 DE AGOSTO DI!'. J 923

ao Jfini,1ferin da Viação e .Obras Publicas .o C1'edito esper:ial de :L 275:000$, para despezas de construcção e melfl.rJI'rtJ;)t';;íos ;n EsiNJtia d~: Ferro Central ;Jo Brasil.

,I ínr·

O

l're~lt!enl•~

da ltcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
constante do art. 94, da lei n. '1. 632,
tk li de jaueiro do eorrenlo armo, e de accôrdo com os parecnr's do ~linbf.crio da Fazenda e do Tribunal ie Contas, ret;nlvr ubrir :w I\Jiníslerio da Viação e Obras Publicas o credito
('é'fi''r·h•l cl~.· ::.~;·::;:o oo:~. para nttender ás despezas de construr,::;n ~~ lllCllHTamcn~o,; na Estrada de Ferro Cenlral do Brasil,
llu .•:;crch:io de 1923, assim discriminados:
u:-;cmdo r! a

J.

2.

;mforizar~üo

1 11 plica~ão

da Linha no ramal
de S. Paulo, 1.000:000$.
sendo:
Para pessoal . . ..... .
Para material . .

350:000$000
650:000$000

1.000:000$000

nuplicação do trecho suburbano da linha auxiliar de Alfredo Mliia a
S. Malhem.
125:000$,
sendo:
Para pessoal
Para material

62 : 500$(1-r:--.
62:500$UU{)

125:000$000
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:J. l\Iclhorament.o:; nas linhas,
construc•·ões de novos
edificio>::: acqu isição, rcrnrma, rdorr.:n r. montagnm tiP su pcrsl.ructuras
ntel.al I il':t c. i\00: O()OljiOOQ\·
Sf'lldO:

:!:i0:000$000

Par·a pp,:soal .
l'ar·a rnal,.r·inl
.'J. ~ttppn·:;sií"

""

350:000ijlOOe

GO(J :000~000

300:000$000
1.50:000$000

I C• O: UOit~OUO

250:000$000
G50:000$000

HOO: ll{I(I~OIHl'

passagl'ns

de 11 iyr•l nus suburiJJO~,
7!iO :000$, sendo:
I' ara P"~·~oa I . . ..... .

!'ara mat••rial . . . . . . .
do~
melhoraindi;;pen;.;avPis,
uas offic inas de Engc!!r•nlto rJ,-, fJ,-,ntro
c
do

.• . l.onl irut:u::l"
mr.·n(•Jc;

conlimtn~~ão
da
con,;lntcç~o das de Bcllo

i\rrY'It\

l!or'izontc. hl'm assim do
armazem e linha no palco da estação da mesma cidade,
800 :OOV$,
~cndo:

Para

pP>ié'Oa I

l'ara. nmterial.

llio de .Janeiro, J.l tk a~o~l" dr.· EI.~:J. 10:!" da lnrlepenc :35" da Hepublica. '

dr•nr:ia

All'!'IIl'H

ll,\ 811.\'A BEH:\.\1\(IES.

T·'ruw:isen Sâ .

.I,,,.,.

1111 Jlinislel'io drt riuciiu '·' Ultl'as l'uiJlica~, o t:1·eúilo de
700:1)00$, 1JOI'a attcnd>el' a dP-spezas ck mcllwmmenln.Y da
TillfHl r/P. Fori/IÍIJO o. l'aii'Ocillin, tfn Eslroda de 1-'r't'/'n (Ji:sle

dl'

:IIÍII(IS.

O l're:-.iciPn!P da Jl,.Jlllhlita d•J:' t•;st.adc•c< Uuidn~ •Jo llra:-il,
II·:Jlldo da. anlorizadio eoll'<lanlr• rio art. !J.l, lia lt'i n. -Lii:i~.
ri•· li riP jarwiro do r·onTilfl' ann\1, J·r~.,o[yn al.H·ir :J!r ~linisf.orio
da \'ia(~iín !' Obras P:thlieas o en•dilo I'SJH~•~ial ;Je 'iOO :Oiill~noo,
-•:!H lo .íllO :OüU$ para pessoal c :HJ(}:OOO~ para m:;fprial, rlesf.in:l'fll ,;, de"JlL'Za~ de HJelhm·ameJtl•Js da linlla dr:
l"rrl'lniga a

lt:Tll~
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J•airocinio. da I.~~lt·ada de Ferro Oeste de l\lina~, no corrente
<1111111,

ll i o flp .lan<'il'll, 1 't de ag":;to de 1!J23, 102" c; a Imlopendelll'ia, c 3::i" tia '1\cpu!Jlica.
AltTHUn DA HILY.\ BmtN.\ttJJES •.

Francisco Stí .,

rll'f·:t:lii::Tl 1 .'\.

IJEt:lti•:TO \.
]),.

11ova ol'!fO.IIi:;,uçüu

I ll. I :!ti- Não fui vu!Jiicadu

lti.I:'I--DE 18 DE .\Uü:-11'0 ll" l!l:2;;

.;

al)s Jl'senacs de Mm·inha da Jlcpuúlictt

da llrpnuliea dos Estado~ Unidos do Brasil,
dn an/(Jt'izal·ão conlida 110 a1·L. 13 do dccrdo n. lt.015,
tlr• H de jarwim tlu~ J!J2\l, re\·igorada pelo arL. 11 do dccl'cln
P. í. li~ü. d1~ :l dL' janl'iru ·do cmTmlte annu, re,.;olve appruva::
,. 111andat' ''"''''ulat· " t·r•c;tllatlll't!lo •que a p:-;Lt• aeon1panha, as~i~:11adr• pd" al!llil'allle rd'urmado AJexandr·iuu Faria de Alen('al·, nJiJlicilro tl1~ JB-;ladu dos Negocias da 1\larinha. dando nova
',._,al!i/.aeãu ao~ :\l'."l'llal'>:< de J\lat'inha da RcpulJliea; revusada::!
·:· rlhjwsit:tit·s ~~m t·unLrario.
O

Pt·f'~itkniP

ll~:utrlo

lli~J

tle Janeiro, 18 de

ago~l.o

de 1923, 102° ela Indepen-

dclleia c :l::í" da llc{HJIJ!ica ..
AH'rHUH DA SILVA llEHNAI\IJES •

. \.ln:and1'iuo Fal'ia 1/t: ,Henclll',

ll•:!Jubmcuto dos Arscuaos de Marinha da Repnblica a qua
se 1·cfcro o decreto 11. 16.1.27, desta data
CAPITULO I

ArL. 1." Han't'ii 11a Hcpublica, trcs nrscnacs de Marit>!Ia:
11111 de IJI'Í:III'it·a ca'[Pgnl'ia, 110 podo do llio de .Janeiro, c dous
d·, :-;t~;;nnda,

lllll em :\lal.to Grosso c outro no Pará.
2." Q,; al'senar':l de~ l\Ial'inha de scgunrla categoria con1illll:tt·ão <'Oill a acltwl ut·g·anizac;ão, fltti ul-terior dclibcmção du

Ar~.

\lini~lr•ri11 da '·"at·inl!a.
~-\1·L :t·· O "\t·~cnal do ltio de Janeiro sct'á administt'aJu
)'oi' e~l e rcg11lamcntn e mais um regimento internn. que :-;ení.
<'\fl~·tliu(l )H!ln diJ·r•n/ul' .~<-'!'<li do .\l'!"ellaJ, COIII H]JIII'0\'~1\:fiU do

Leis

uc 1'>23 -

Vol, II
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ministro da Marinha, c cujas diSipos.ições poderão ser alteradas
<lc ar-cõrdo com as necessidades oa pratica e quando se t.orna.r
Íltdispensavcl.

Art. '•·" O Arsenal do Ilio de Janeiro compreheudcrá:
1." Toda a :írea rio Arsenal )ll'opriamcmtc dito. A aulorid:!flt•. do ·rlin•elrlt' gr'ral do .\rscnal, pot•r\m, não se e,;tcnderá o.os
ed iJie i os ner·.u pad11s l"~Ja.s outras repartições de Ma.rinha e
parir~ do r~diril·i" ora oor~u;pado pe.la Imprensa Naval. o~ ocr'llfl:tllfr's "''"'"''' ,.dil'ir·ills· rlr~\"Clll, Pll~J·ct~.ntn, observar o 1'03"1IJII'Ilf" inlr•I'IJII rl11 .\r<wnal 11a parir~ l'''iat.iva ú !JI'O!.Pe\:iío 1:nnl ra
Íld'.l'lldio. fi"Ji,·ianwnto p outras medida;; (JUJJ pos.3am :tffectar
a rli1·r~r·r:ii" rh• "''n·;,,:n dn \rs1mal. J I dil'l'l'flll' gr:ral do .\r~l'llal
Pl'rir•IJ:II':Í 11'11' I'""I'S po]jj'jr·irlS :'H',i:llll ill~fii'I',()ÍOll:ldllS rln (f'lll]lOS
,.,, f.I'I'IJl""• a.fin1 dr: q11n o regimento infr•f'llo sr•ja oli:-;r11'V<tdrt.
:.'." :\ Jllllilt· ,\lr•\:JIIIil'illo dP AIC'nt:ar.

::." A ill~:t rio' r:o]tras, cxcrpto o Ho~pital dP Marinha, o
llatallt:ln ~aval, o f><•posi!.o Nava.l, a~ pnrh•s do!'1 nrlifioios qnP
f'lll'r'IIJ ot'I'IIJI:!drJ,; Jllll' rnlfr.as rppaJ>!.i,;iíi•s da 1\laT'Íilh:t e ns obras
'onf.,·:H··I.::tdas para u novo nrspnat.
'1." T~tda.~ a.' nl'f'i·l~ill:lS tia ar.f.llal Dirr>i'lnria rl11 /IJ'III:tliH'IILo.
fi." 'l't~do o rlr'posifo de :tl'lll:tllH'IIIo.
ti." O diqllf' Jluduante.
Al't. f>." Os navins. quando no rliqtw 011 amarra' >S na 'lha
da,; Cohras ott Jlo .\1·sr.•nal ]woprianJr>ntr~ dil.o. nbser1 arii.o n rp!.!Íilll\llfn inf,.rnrJ p-;pe1lidn prlo rlirrn!nr r\'f'l'rtl rclaf.ivamrmln ar1
'''l'Vi~o dP irwPrHlio, polir·i:1, Ji-;n, rinza, luz, forra o ag·ua for,,,.,·irlos pl'ln Arsr•nal.
Art. 6." 10 .\J·~r·nal rie:u·;í so]J 11 I'Oilllll31Hlll ~~ diJ'I'('I':Íil rir>
11111 of'finial pr'JII'l':11 ria ,\l'llHldr~, r·~>m o titulo dr~ «•liT'PI'tor gBral
rf11 ,\J'SPJI:ti» .
. \t·l. ii." r) dil'l'i'lrl!' p;i'l'ai rio .\i',;r•llal r:v~n·.pr;\, a inh•i1·a
rlii'PI'I:iírt do :\i'~f'll:tl: sl'r:'i rrsp1111S:t\"f'l pll!' lorlns "' l11:1h ria
I 11iií<J twll1• t•xisl,·nlr·s, inrl11sive o rnatm·ial flnrluanfr ao 1\PI'vi,:o de~.~P eslnlll'10rimrmtn, o !Jern
q '''' llw l'oJ'l'lll 1'11! rr:g·nr>s.

n~;.;im,

por

[ml"~

o~ rt:l\'iry;

f'~I'Ú Íl!tirilttll'llff' !'1'5]JOJ1SavcJ pelo modo PXpr>rJito. intelJtgpn(.p c f'ronnrnirn por qne os trabalhos n']vam srr <'XPrntados
no ,\ rSPJWl c pela ohser·yant:ia rias hn t':h rl<• ~en ir: o. i nd j,·arl:ts
nrste rPgnlr~mrnfo. pa.ra os officians e Indo o p~~~oal cinl e

milHar snh sua rlirecÇ"ão.
Ar!.. 8." O Arsrmal scr(t diYitlirlo Plll dons d<'parfamr•Jitos:
11111 rnilitr~r o nnt1·o inrln~t.ri.al: o chl'fe dn pr·imcirn trr::í. o Lit.nlo dr: dir·rclor militar o o do sPgunrJo o titulo de dirnctor m-

<lns!J·ial.
'J'rHlas a~ ftJJH~(;iil>s do AI'Sr>nnl I'ÍI'arií11 r'IIIIIJIIr'lii'Jirliilas
rlnn.;; rlPparUnnr·ntnR,
Paragrapho unieo. O clireclor mililar P o dirr~drw inrlnstrial srrã.n dirPclanwntr, rPsponsaYPis pr'rnnfp o dirpcfor gnral
do ,\ rsennl ]I Pia l'xr-enr,iío rlns lral~:d l1os rr·lat iYos ao-; snus drJH'~Sr'.s

part anwnf os.

Arl.. !l." O rlir<>nlm· ii!'r>ral do Arspnal. o direeto1' lllililar e
" dirPrtnr inrlu.~ITinl srritn norncarlos por dccrPto.
Todos os nllft·n;; offiriaPs spr~.n nomeados pelo mini-stro
da :\lnrinha pnra ~r·t·vir no .\rsPJlnl ,, ahi sr>J'fin dr·~ignarl<IS pr>]o
rliJ'f'r·tnr ~!r>t·al rlo .\-L'SPnal fJ:ll'a :1'' rliffrl'r>nlr>s fuw·r:iíPs.
A1·t. ·\0. Sr·rãn nnn1Carl11s para SPI'VÍI' no :\1·sr•nnl os ~tffi
!'i:l<>c, o pPssoril conh·:wfarln ·r fo pr·s~oal eh·il q:Jr• fHI'r''lll 11C·
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ccs,-arios para a rcalir.ação cconomica efficiente o expedita de
lodos os trabalhos que lhe forem coiifiados.
§ 1.• Os empregados civis do Arsenal, cuja nomeação depeudcr do ministro da Marinha, exercerão ahi as funcções que
vor m>mca~ão lhes forem determinadas.
~ :!." Cs ('ffi~iacs th.-; differentes classes da l\.rrr~ada poderão ser destacados para serviços no Arsenal com o fim de
arlqllll'irem :tlli cxpcf'it~ncin.. e. do aecôrdo com as funcções
qw· Ih!·~ f•·tt'lll n.t.lriblli•I;:.·;, t.·dw todas as obriga~·)es que lhes
illllit·ai' '' diJT('lot· :.wral do :\nwnal.
•
.\1'1 .. 11. O llliiliHIJ'IJ da '"at·inha mandar;i fazer no Ar~·t'JJa! os l'I'JHII'O::> de [t~tloo; os 11avios da esquadra.
No caso,·
í tH.,;Ill, tfp t'liii'J'~t'JH:.i:t 1111 Jl"r insnfficiencia llc machinas, fer,.:lllll'idas 011 dt\ oul1·o qualq11er equipamento necessario para
11s frabalitiiS a 1'.\l't'tilar ~P.iam prompl.anwnte attendidos
pPio .\J'senal, Psst·~ n·paro~ poderão sct· feitos pela industria
pa 1·1 i eu !ai',
·
,\rL. 1:!. U dit'l'dol' geral do AI'senal pedir(t, annualmente
ao 111 in i~LI'o, o qu-a.til.i Ial:ivo :w.Ja•..'lsario p<u·a a r~omp1·a de ·ma~
fpria.! 11 pag-a.nH•Illo dn pp;;soal exlraocdinario que tiver da ser
adillilliuo para altcnd1.'l' aos lrabalhos do- Ar~;enal.

·I'"'

CAPITULO 11
DO DF.PAI1TAl\lEN'J10 MILITAR

.\rt. 13. () dircdoi' milit.ar· será um official do Corpo da
.\l'lnada, dn pn.,l.n de eapifão rio mar c guerra, c qnando pos~iHI a sPgUÍJ' Plll anliguidadc ao direcl.or geral do Arsenal.
§ l." No raso de impedimento po.r motivo de morte, refu•·nla, <MI~H'IIcia on nwlr1stia do director gera1l, o director mil ifar r•xPr-ePJ':'! <ts fllnr~r.'ÕI'·S deste até que seu sureessor seja
nt:IIJnado ou CJJssr~ o ini.rwdimcnlo, salvo quando o ministro da
J\!at·inha rl!llt•rminar por outra fó.rma.
§ 2." Qnanrlo no exnrcicio desse cargo o direclor militar
p,r·riÍ. invnsl.irln da anf.ot'idade correspondente a essas funcções
r' dil'igirá a r·m·J•cspotHif'ncia ·rio Arsenal como «dircctor geral
ml r~rino».
Art. 1 ~. O DC>parlamcnt.o Militar do Arsenal comprehendPJ'á to-das as func~õns de caracter estrictamente militar, a
~al1'1l': a pafromoria, inclusive o deta.lhe do pessoal e manobra
tiP llltlo o material f'lnetuantP do A·rsenal; o posto medico e
o ~rJI'YÍ\:O de 'llygit•m•; o posto fie inccndio; o policiamento; os
na ':ÍilS ent.rPguPs ao At'f'Cnal e a pagadoria do Arsenal.
:"u·t. t:í. 10 Dnpartamt•nto Milit.ar ser.á dividido em cinco
llivi~ões, sPnrlo o chefe de cada uma designado pelo titulo de
«ehef:e de divisão:!>, a saber:
1.• Ll!atP.riaf {T1wlun.nte Esta divisão t;ompl·ehnnri.~rá
a pat.romnl'ia P lodo o material flucf.nante em ligar:ão com o
.\l'scnal e todos os navios entregues ao Arsenal.
a) o chefe dessa divisão será um official superior do
Corpo da Armaria mn scrvir:n no departamento mili~.nr •' devr•r:í. :F:~I! m ir a chl'fia f\J'SSP dPpartamento no impedimento do
<lirPetor mililar;
b) qnanrln no <Jxrrcicio desse cargo será investido da aul<ll'icl,vle cntTPspondente a ess.as funcções e dirigirá a oorre6-

.\C:Til:-i J)ll 1'1 >IJI-:11

L\ Et:l"J'I \I

o

l"ondt•Jieia official como "direclur ntilil.at· inter·inu·· aL1~ que
pam u dircetor ml'it:.tr, vll c·~::;"e
a cansa do intpPditncnlo.
1;' '' palrão-ifl,·l[· "" Hi1• de J~utnir·u ~el'á um do,; auxiliares
"'-la divi~ão.
2." l'uliciawclllo -- Esla divisão enlltprehcnd,~r:i a ;:.rw;·t!:t
•l11 JlaU1Ilião :\':1\al. a gu.ar·da do Corpo de Marinheir·us Na-.
t•iona<·:; ,. " ]JI'~.-:11al ,.i\·iJ l'lli:at'J'I'1-mdo do pulicianii•JII" do i\1'"''IH!I. O e!tdu dt·~-":t divi~ãn seni um o!Ticial do Corvo da Ar1-i<~.ia indicado 11111 ~ueccssor

lltada.
::." {'uslu rft• Í/11'•./llliu r• illsj)r'(·r;lin 1lu .\1'81'1101
l·>;la di\ Í."i\11 l'llllljll'l'fti'Jldl'i';Í 11~ SI'I'I"Íf:IIS d1• Íll~pi'CI;Üll dt! .\1'~1~11<11 I'
du,; caes H ns Jisposi~~õcs relal.ivas ao set·viÇ') de iuccndiél,
r•·l il'<tdH d1· li.\''• Jinqwza. elt'. O cll·r.l'e dessa divisão ser(L um
"1·1 i1~ial do Corpo da .\tmúda.
; " !Jil'isíin rf,· soutle- Esta divi~ilo r•onlprchcnderá o :-;crI i1:11 lllt'dÍ('II d11 \J',.;I'I!al, a l'lli·l~l'lllili'Ía. 11 SI'I'VÍI,'O tlü Íll~lil'l'\)iio
dl' ~:111111• d1• l11d11 11 fll',;.,;oal I' dt• IJ.\'1-!ÍI'Jil' do :\l'St•Jt<tl. () dtPft•
·lr·:Ja divi~ão st·t·;í 11111 official dtl Corpo MecJ,ico tia A1·.mada.,
:,_ .. l'artwlnri1•
l•~,.;f.a divi,;ilo ''lll':tl'l'l'!-(ar-.'1'-'lta "" pa:::OJIII'tilo d1• f11d11 11 lll'.'i~ll:tl 1'111 lii-!<H:i\11 1'>1111 11 .. \J'~i'll:tl. ,;1•rtdo
',.,, !'hrfn 11111 o!'l'it·ial do Corpo de Connni':',;al'in,.; rl:t .\l'lllada .
.\ t·l. I G. l'a!'a as di fl'err:ntes Juneções 1]1J rlepat-Lamt)llLo mil i l.:t!',
as Jl!!l'I'Súda.Ues dos diversos ~et·viços dn'~'~ dep:IJ·i.aJJH'IIio, "''l'iío tJ,.,;il-!ll:tdos uHiei:11•,.; das divPl':'<l~ t'la~,;r_•< da
.\ l'ill<tll:t.
i':tl :l!!l';ijlllll IIIIÍI'II. (I.,; of'fÍI'Í:t>',; d11 l:lll'jlll da .\l'lll:tda, I'IIJ
'1'1'\ÍI_;o t!11 lli'Jl:tl'i:nll''lllo \lilila1· do .\1'.-<i'Jt:tl. eo111 ''\I'I'JII:il't
"'"llll'll''' d<· 'I'~~' i t·ala o n. I -- a -- do al'i. 15, '<l'l''ío ddalll.ldo.-; pa1 a '" ''~''1'1 it;os de• p,;f.adnv .
. \1'1. 1 i. o dPialllf• da.-; l't!IH'I''-"'" da,; dil'l't•rt•rtl.,•s di1 ist)c·~
d•• I li'JHII'Ia.ntr-rt!ll t.\lililal' ,. n 111lld,·, "'' di1·i~i1· o I.Talialho dnsl•~
,l,!p:tr·lanli'Jilo >'PI'iio '""J!f'c:il'it·ado..: 1111 n,·:..:·illl'l'Jdf.J Inll'l'llo oi'C!;JPizarJo Jli'IO dir·r~f·.t.nJ' militar, de• :11'./'.,'ll·do ''"111 u dirt•cilll' p•rnl,
,. '''llllil :tltlplil'it'U<.::1u dl'~lt• 1'1'1-!lll:t!llt'Jdu.

·'' !.!' "'""

CAPITULO JII

.\ri'. ltl. o rlil'l't'f"l' indu ...:IJ·ial ~~·1·:'~ 11111 ol'fie.i:li "" Cllt'Jlll
d•.: 1·:111-!t'llhr>il'''·" l\a\·ar•s mai:> a.111i~o do que qtJaii)IJ>~;· uulm
pl'l'l •·nt·c•nf,~ :1. ""''" dc•padmnc•tJfo.
Para.!,!Taplio UJtit·o.
:'ir1 f':t:-;o "'~ JJJOI'il', 1'1:forrna, auscn~·ia 1111 Jtlllieslia," dirudor itJdttslri:d Sl'l':Í slt!Jslil.uido pelo ofri,·ial "" CIII'IJII til\ EII!.:'I'IJh:•iJ'I)S .\':1\:H'" lfllí~ lhe fwguir ('111 alif igtJ itiad1•. dt·\-''ildo, i'OJJIII I ai. Sl'l' t'llllsidt•t·atlo I! d i1·i.l! i L' I o tia.
~.,;l'l'l'.'[llllidi'JII'ia of(ÍI'Íal I'UIIlll «dÍI'I'!'flll' ÍIIIIJJ,;fi'Í:tl, itdPi'ÍIIfl)>
:ti,·· t((li!· (;1'-;SII 11 ÍIII[WdÍJIII'IliU 1111 Sl'j:t II!IJIII':tdiJ oUII'II ll)'f'Í!'Í:t[
1~:t r·:1 ,,:-;~e t·a t·~~·o.
1\1'1. i!l. O Jl,~parlamcn!o
IncJnsfrial e()mprchendcl'<Í.
'"""·' ~~~ ~~·n i':",; "'-' .\rst•JJal n:1ro c:lllill'lllJllados JJPí:dr~ l't'glllaJill'lll" no (':1piltlio "" lll'pa!'iaJtll'!lln :\lililat·, e :::et·ií,, :.1ssiJtt
''"l"'''.il'ic·ados: rc·pal'il,;, alter-ações, ,.,,:slr·uet.:-0P~ u<~ Jtavios c
,, .. 111:ír•J tJita!quer· ma[eria! fludunnle, as'.;iltl eoHJ•• "'~ lodo

------~-------""
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n seu equipamento; a mamll.cnção, construcção c equipamento dos ediricio~. diques. facilidades de realização de trabalho
c !Jttalqurr null'n sr.ryi~o que, sem sr.r de natureza militar.
"r l'l'larinmtr rlirr·r·la 011 indirr•ctamentc com o serviço da es-

rpwdra.

Arf. :?0. O Dr>pnrt"amentn Industrial srrá dividirlo em
diyisõrR. IPtHlo n rlwfr rlP rarla uma dellas o titnlo de
«!'ltl'!'l' dn (')jyj"fín~. a f'alwr:
1." n;,;sao Tt>rh11i1~11 O chefe dc~la divisão scr:'i um
nl'fi,·ial rl11 Corp11 I!P l';iif!Ptdu•iros Navacs.
2." Di,.isiiu dt~ l'rllflucr·lío O chefe desta rliYisiío scrú
11111 offirial dn Corp11 dP J•;rif!·Pnhriros Navacs.
::." J)irisiín r/1' Jlanlllelll'iio c Co1JSCI'Varão do A1·srnal .........,
O rlwrr~ riPsla di\ i~ií" ~r·r·;·, 11111 offirial do CÜrpo rlc Engenhcit'll:i :\'ayaes.
''·" lJivislío do Almn.rol'i{mlo O chc.fe desta divisão
Sl't":í nm offirial do Clll'llO rlt· Cnmmissarios rla Armada.
:í." ])il:i~iio rir' ( nnlo!Jililimle -· O clwfc fksf.a divisão
~r1·:í. nm official do Corpo de C~1mmissarios da Armada.
(~."
lli1·ist1n rfn l't·"~sool CiPil O cltPI'n dl'sla diYisão
c,•r:í 11m ll!'ri1·i:tl do l:nt•pn rla _\J'nmrla.
Al'l. :! L. .\c; :wluar•c: Dit•r>rtm·ias de. Consl.rurCõPs Nay;w;; . .\l:wltina~. fi:II·CIJ"icid:tdl', Obras Ilydranlirac: <' Arma!llr••tlo. ennt lodo o ~"11 P''"~oal. ol'ficinas, lll('ins t!P n•alização
ri•< l.rahalh", ''<JIIiparn:·nl,) <' SI'I'Yir;os a srn r:11'gn P, mail'l ainda.
'""a~ as ol'l'ir·in~L,.;. I'(JIIipaiiii''IJf,, n JH'S~nal !ln ])ppar·lamnnfil
"" llarliotelcr::rapltia, fariin pnrl.e do Departamento Industrial..
:\ri. ?::!. O dPI~!llt:• da:; I'IIIH'CÕPs fias "tlifi'I'J't'llfl', divisür'
do l II'J1:11'Lalllf'lllll l11dllc;i r· ia! '·' n mor.lo rlc 'lirigit• n lrahalll(l
:tf'SII' riP•parfanH•nlo s1·r·iío I'Spr•cifir.ados no fiPgimrnln Int.rrnu
lll'.~"allizad'l pP]n rlirPrln1· indnsl.rial, rlr1 accôrdr) ron1 o din•cf~~~:
''''rnl. I' l'lllllll anqdiri,·ar:iío t!PS!I' r·Pgulanwnfo.
,\rl. 1 '?~. ~et·ün dPsignatlos para servir no Departamento Tnrlnf'f.r·ial lanlns 11fficiars quantos forrm necessarios para
a Jwr·l'eila rxecnção dos diversos serviços do departamento. Tllnln~ <JIIanlo,.; ltaja rli~poniYri~. >3L'rfío drsiguarlos rmgpnhriro;;
n:l\aP~ para Indo;' o,; r·a1·~o~ da,:; ])ivisúrs dr Engrnharia, Prnd!w<:iin e ~"UTIIIfr•n,:ií" fllll' I'Xijarn Li1·neinin I' ronlrrrinwnfo;.;
l••,·lllliros.
sr·i~

C\PITULO IV

\r·L .'! í. Ha\'Pl':í ns -Pg-lrintr.~ ofl'irinas f' <lrpPrHlPnrin;:; (lo
I lo•parl:tnwnl" lndllc-;lrial dn .:\1':-\l'll::tl do Hin dl' .Tanroir·o:
·f. Orririlla rJr marltin:>;.; (rRfa offiei11a ('OJllj)I'L']IPnr'!er(t
n~ al'lltar•c; orril'inas dt~ IIII'III'ÍL'os. rlr~ aj,lstrt~n'm e rlt• molol'l'~
1(,. r·rnJdlll-iliio inlrTna•.
·
·•
Olfieinn rir• I'!Prfricirlarlr.
:l.
Ol'ricina r]p f1mrlic:iio.
't. Ol'ficina "'~ ll!iliiPiarlnrr~
:.. Ol'l'ir·ipa ri•' fMjas.
·
1\.
(l!.rir·in~ <!" :11·iilliat·!a :Psla nffirina ronsislit·:í das
:H"I'I:tf'' nf'l'icitl:l" dP al'l illwria r rir armas pnrlaleis).

____
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7. Officina de torpedos r minas.
8. Officina de frahalhos nstructuraes (esLa officin~
'lerá constituída :pt'la,o; aet.uacs officinas rl0 ferro c ar;o, cravadore~, e da pa:-1 •) dos trabalhos da officina de ferreiros fJIW
nfio :<rr·á l.ran~f,!rida para a offil~ina de forjas).
!).
Offi,nina dn m'arccnciros.
I O. IHI'it•ina dn carpinteiros (rsta offkina rornprrhrnd,•r:'t a a1~l11:11 ofl'il'ina dt) ma~tr<mr.ão o dr ealafalr;.:!.
J I. ()ffit•ina de t~rnl,an·a•:õ"~ miudnR.
I''
Offii~ina de vPla'l.
1:L Ofl'il'ina de fintas.
11. Offici11a rlP ealderrirns d!' collT'O.
1i>. Ofl'i,·ina do ca!d('!'t'ÍI'IlS dr• feiTO.
Hi. <HTi,·ina dr f<'IT:tll1f'JJia~.
17. Rala rln J·iscn.
JS. Offirin::~ d1· fllhlllaciín.
1\). ()frie.ina do ohras Ci\'i~.
:!O. E~!'aphandria.
21. Offil'ina <Ir radiol.ell•gl·np!Jia.
2.2. Casa dr forr.a.
23. Officina do apparclhns r scrvcnf.cs.
Art. 25. O dirrctnr· geral do Arsenal, por indiraçiio do
directnr indnstrial c eom ;prúvia approvação do ministro da
Marinha, poderá, r.om o fim de cfl'<wtuar economias nos l.ra]Jalhos ou angmrntar a cffirieneia do Arsenal, disf.ribnh· os
~l'l'Viçns das offirinas, fazf'l' a r•onsnl idar,ão das mesmns
ou
rTt'[lT rmftas.
Art. 26. Cada officina ficará sob a dircct;fio de um
mrstrl', CJUC ff'r:í. nm ou mais anxiliar'f'S. conformo se tornar
JWCPssario. para nma perfcit.a C'\:rrnr:ão dn t.rahaH10 por part.e
dos opera rios 1lr sna offil'ina.
O r! i redor g-ora!, mrrliantc
approYP(,'iío do minisf.rn da :\farinha. fixad o llllllll'l'll dn anxiliar·r·s d<\ nwcdl'<''' rle r~ada nnm das nffir~in:ls.
Arf. 27.
As y~~.~as rln mcslrf''< sc•J'fin preenchidas sómente por concllt';:o. ~Pfm i ntlo-so o rrif•·rio estipnbdo nor
est0 rf'gPlalllrnfn. Frínv~nfe prJdl'l'ii" srr canrlirlafos a rsfas
\':l~cas os nnxilinJ'I!S •I<' Jnr•slr<'s, ns "l'I'T'0l'io;o; de primei,ra c
ser,nnrla r·lnssrs drJ Ar:wnr.l. mrsfre::. auxiliarf'fl rlr mrslrrs e
"l;.,,.arin::; rle P classe df'!s offieina:: da inrl11sl.ria pari i•·1llaT.' e
<i•· "f fie i o rrliTf'Snnntlf'nl c .
.'\ri. 2R. O ,iuadro normal dos fnnccio11arios r.ivi~ c hrm
:t!-·;im 1J f!11 p1'SII11aJ al'f i~f.icn inf!iSJH'JlS:tVd :'t COIHWl'V:lf;'firl P
r·xr•t'IH:ii" tlns 11·:1h:llhn.~ 1r1:li~ nrr~•·n!P:; dos navios, :-·r1·:\ o sr: ~" ; nl 11.

:

l ;;:er·.r'<'Lario.
:1 1"' of.fieial's.
H 2"' offki:ws.
U :l"' of.fici:ws.
H rl:wf~·Jogra]lllas.
:l prorr~s::or•·~ pam :t Esrola Profis.-:ional.
r. dr>srnh i si a~ dr• I" elassf'.
~~ dt~~nllhi.··dn~ dt~
:Í rJroJ inf';H]II!'I'S.

011

c.Ia~RI\

2?. 1npstrrs.
:'7 anxiliarrs ri<' mpofrf's.
1; aponfailm·•·~.
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6 fieis civis.

1 machinista da Casa de Força.

ajudantes da Casa de Força.
opera rios de i • classe.
operarias de 2• classe.
operarios de 3" classe.
wprcndizes de i• classe.
aprendizes de 2" classe.
aprf'ndizes de 3" classe.
aprcnrlizc~ srm classe.
scrYCntcs da administração.
srr\·cnfpg pnra as officinas e diques.
pafrõrs das embarcações.
nmrhinistns para as cmbarcacões.
motoristas.

3
150
2{)0
250
50
50
50

80

7
130
35
65
20

10'1 fognista~.
80 marinheiros de i" classe.

marinhf'iros de 2• classe.
foguistas para a Casa de Forca.
porteiros.
telephonistas.
contínuos.
guardas de policia .
.í empreg·arlos para o serviço de incêndio.
-1 cozinheiros.
L a.iudante de cozinheiro.
i dispcnseiro.
6 criados.
4 mensageiroR.
§ t.• O director geral, de accôrdo com o que lhe fôr autorizado pelo ministro e dentro da verba especial votada annualnlPnte para esse fim, admittirá os operarias, ajudantes e sern•nfes nccessarios aos trabalhos confiados ao Arsenal.
§ 2. Os opernrlos extra::>rdinarios, ajudantes e serventes,
(dial'istas) serão classificados de accôrdo com suas habilitações e terão os vencimentos fixados em tabellas organizada~
annualmenfe, conforme o pronosto por uma c:>mmissão nomrada pel' director geral do Arsenal, sendo tomados por base
os salarios normalmente pagos na industria particular.
A' medida que fJrem concluídos os serviços que determinarrm s1m arlmissão. serão di~;pcnsados.
Art. 29. O dircctor geral do Arsenal distribuirti o effectivo
normal de operario~ pelo~; Departamentos, divisões e offioinas
fio ArsPnal. conforme as nocessidade& e requsição dos direct-a1''"~ Militar c Indnstrial.
180
15
6
14
12
35

0

CAPITULO V

Ad. 30. As 'agas dn officiaes de secretaria', dactylographas, p•·ofpso:;orP', lttnslre~. fieis civis, desenhistas, delineadnn•-i r npr>n'ador,•s RPrão preenchidas sómente por c::mcurso,
t'llllto sr) ael1:1. r~::<Jwr.ifieado no art. 31.
Art. 31. O tiirrefor geral rlo Arsenal, quando houver vaga
pa' a a:-; ftmet:iif'~ i nd irndas no artigo anterior, maneJará abrir
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roncnrso, nomeando uma comrnissfí<> para :iulgat· os randitlalns :1. PSS:PS Jogar<'~. ·Esla rommissão sPrá const.it.uirla:
n)

para os officiaf's de

srr~rnlaria,

dn accôrdo r.r1m as dis-

JHisir:üf's YigPnlcs;
IJ) para n,; demnii<. rk !rPs nfficiaes, senrlo 11m o chcfp.
1la rlivi~fío na qual ~e rlpe a Ya:::a. nutro, um anxiline rif'~s''
•:i!l'fl' " o fpr·r·eiro. n r·lrf'fl' da rlivi~fín ri<> pessoal f'ivil.
~ 1. • O t'llllrtll'SO cnnsistir•:í das provas: Psr·r·ipl.a
P oral
irll'hrinrlo llllla parll' prnlir~a ria;; fllllt'r:·i''Ps a fllll' 11 rnndirlalo
é''' ]J!'Ofltl7.1'1' I' rio r•X:lllll' da ~ll:t f,·, dn oJTir.io Ílll']llillrfo >'11:1~
l'ool!rlic:ül'~' ph~·;:;ic·as.
,
_
~ :!." .\s qlfr•.~f.Ti••s para a.~ prova.~ r•scr·rplas r• rll'al .~r·r:w ol'g:tJl it.adas pl'!a 1111',;a r·:.;runinnrlor·a e rJ,. :11·r·t•J'ri11 r'111n o Jl1'"" r·:1 lllllla i nrl ir·ado.
·
~ :l." Carla r•an'rlidaln U]JJ'Psrn I ar:í. 11m r!orumrnl" f! I !I'
l'ar:í pfll'lf' ria ~11a l'r1 rlf' ol"fiei11, 1'.-:r-ripl" .pr]n )lf"II]JI'ÍO ]'llllflll.
1'11111 :• irlarl•·. in.<II'IJI'r:iin. ''.XJH'I'il'lll'i:t r• 1'111) 11'1'::\'"' '!111' I ÍYI'I"
I idr•.

~ L" o r•.':rllllf' rln r,-, dl' ol'l'kio !'llll~bl iní da;.; rf'l'••rPnr·ias
rladn~ prlos ;.;r•u,: r·lwl'l's nos f'lllfll'f'!:!ll'> anlr'rinrrs 011, no r~so
li•· "" lrn!ar li·~ PI!IJlrrgado~ do Arsl'nal. rlns infnrnwr~iir·~ dari:Jc; pro]o,.; offir·ia:•s, nll'il'f'~ r "''nrai~ pr·~~~~as si1h cuja~ nrrlr•ns
lil••l' Lra balhado.
~ r,." gssrs rlnrnnwnfn~ rJro,l rm Cf' I' I ifira1· 11ão o::1i n rnrar·IPI' rl•J r·anrlirl:ltn. r'olnn sll:t pr11JiCiPnr·i:1 na PSJJI'rialirladr rnnsrdPr·~da, sun rpral idarlf' rl1• manrl". si a funcçãrJ a que ~r rn·njlll/!'1' assinl o c•xi~·il' r• o IPill!l" dnranl1• n rpwl o ,,·:liJdídal"
'''''''"'' f'll!J'I'Pgad•l nos difl"r•r·rnlr•s nrisil'l'('"· ludn r!PI~irlall!l'llll'
''''l'iil"iearlo JWio~ inl'orln:ll!IPs. A 1111'S:! l'xmninarlora lfllll:tl':'t
r•m con~idPI'ac·iio n YalrJJ' rins f1111~"·" d" iufol'lnaeiin P ~11a llfl11'rPza, rlanrlo, a nola l'P.'!lf'Ciiva 1n r!PYirh prnpn•-cfín Jlrll'fl o
J'''"illf:uln rln ~~xanw.
~ <i." 'l'odns o::; r'flllflidnlns dr~n·riio pa~"ar por nma insprrr:fíu dP saurlr• fPila Jllll' ll!ll nwrliro do Arsenal, qnr ln.vraní
11111 Jpr·nw para cada lllll dos eandirlal"s r " apt·esrnla•·:í :í lllPsa I'Xaminadnrn.
~ ·1." ·\·o I':J"" d·r• ~er al~.rlllll do~ ranrlirlaln!'l ~'""''idr•rarl11
:'hY~il':1llH'Ili r i llrr~paz. niin pnrlrr:t srr· nnmrarlo para a 1 ag-a
r•\ j,( f' IJIJ•.
~ R." ,\ pr•r'i'l'lllagrm rlnfl pon!11s rPln!in•s •:is {J•rs par(r,;
,J,, l'nl!r~ur~o ~r'l':í n Sl'gllinlr•:
:30 % para a prova Psr,ripta;
:w % par·a a P''"'~a '"'nl r tr·ahnll1ns pmrirnR:
lO '/; pnra a r,; rir offir·in f' 1'\:llllf' rla~ ('(IJir]j('Õf'.; r·lt~·
.'-lí'fl~.

~ !J." .\ nw~~ r·xnminnrlora, Jlfll' nwio do dirPdOJ' rln (Tf'p:lrí~1mrn(, . "'" q11r "~' vrr·ificm· a vn~a. sulmwtt.Pr:í. :i. aprr-

"';Wa" do rln·r•d"r ,-;l'l':ll rlo An'f'll:ll a uela

1]11
rPsllii:Hin do
o•x:m1r. rlassifiranrlo n~ ranrlirla(o;; na OJ"iPm rl 11 nwriln r indil'andn o ranrlirl8lo qiH' ft•r ron,irl:•J'flrlll n mnis apl'n\·,.ii:ryr•l
1•:1r·:r Jll'r•r•nchillrl'!ll" ria vnga.
~ 10. Os nirrrfnrr~ fmililar• r' inrlr1slrir>l'. rnnf•ll'nlf' n
'':1'0. rlf'lf'T'fín rl:lr :l 'llfl 11piniitn c·nhr•co () ff'la!nri:• 1'/llll'l'l'lll'llll'
:•.1 I'Xl\1111'.
~ 11. O rlirr•c·(nr gr•r·af do .\1'~''1!:11 flilllWaJ':r 11 rnnrlill:1tn

Í111li('~llio, f'X('f'll/o Prr ....; t'~l~rl:-: Plll

(!flf'

:1

JHtJIJPnr_·itn ~:·, po~c~n ~er

•·. ;):' JH•]o lllilli,il'o d:J 'l:lf'illll:l. 1'111 \ Íl'llld1• rll' lr•i, f'\i-<l<'ll(l'o,
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§ 12. Em qualquer caso, si o ministro da Marinha ou o
director rlo Arsenal não concordarem com a indica4;)ão do cantlirlato, os papciR deverão voltar ao direotor geral do Arsenal
on aos dirPctores militar e industrial,' conforme o caso, para
qur Rl\iam instruidos com outras informações. De qualquer
:MTma, não drwrm\ J=~Pr nomeado outro candidato que nlio um
rlo,; tl'es prinwiros das~ificados r.a lista dos que foram .iul,l:'1dns ·hahililados pela nwsa examinadora;
_-\r L :12. H:awrá ~úmentr tres cla.o;ses de opPrarins r.o
·fl1lrHlro normal tln ArsPnal, sPndo, porém, conservados oE< opr;·:11'im; rlo quarl1'n ael11al. atí! quP desappareca o excedente ao
>llllllf'l'o "'' ipulatlo 110 PI'I'SPHIP regulamento c sejam inr,luirtc~
1w qnadrn normal os acttmPR operarios de -i• e ·5" classP.~.
~ L" AR vaga~ qnr sp. vPrificarem na 3a classe deverão
SPl' JÍI'cPnch irias •v ria pro1noção dos operarios de -i" e 5" classes
lfllP forrm ron~irlrl'arlos habilitados, conforme ns conrlições
P~''·'~c,·ipta;;; 110 ~ I" do arf. 33.
§ :2." _\s n\ga;;; quP :'lf' vcl'ific.arrm na ~" " tí~' cla~>lr;;; ciP
111 "'l·ar·ios não -~Priin precnchirlas.
~ 3." N'n caso ri" não haver ope.ra-rios rla 1• fi ·:51' cla;;;sr~
klllil ilarlo~ 1111 1'"\:llllf" para prm11oção á 3n clasRr, poderão ;;;er
prllmnYido ..; "" apt'f'ntlizf'~ qw• satisfizerem a;;; condicõeg dr
1'\:mlf•; si. ]1111' ~ua YPZ, Pst.es não satisfizorcm afl condições.
:1' vagng ]1otlrd'ío ~"l' rrrPnchirlas pela fórma arima indil'~da pm· tlfll'l'~l'ios ltahil ilarlo;:; qne pert,encrrem :í imlnslrin
]Hit·l irnlar .
.\t·t.. ::3 . .\~ vagas rlo :mxiliares de mestres c de opcraJ·i n.; flp 1" f' '2" r! assr~ ;:wrãn J)t'f'CHC'hidas rcsprctivamen Ln prlos n)wrnrio.~ rla rlassr imnwdialamrnte inl'rrior, drsde f!llt~
Jll'lla lia.ia O])l't'al·ios hahililados para promocão.
~ 'l." 1'\n casn flp, nãn haver op-erarios hahilitarJog nas clasi"cs infrriorPs, as vagas rlPvPrão ser preenchidas pelos operaJ'Í"" ·qne pl't'!Pncrrrm :í indnslria partirnlar e que satisfaçam
a~ ronrliçõr~ rxigirla~.
~ 3." Log" qun ~f' r!Pe

uma vaga, o mestre da officina re"P''rLiva: subnw!Jf'T':Í ao <•ht•fn ria flivisão <1<' producc;ão a lista rli~ nnmt·s tin~ oprt>arim; ria r,lasse immndiatamentc inferior
fiiiP Pllr julgar lmbililarlns para preencher a vaga, tendo em
rnn~idr1·ar:ãn a profir•iPnda 11a re;,pectiva
f'specialidade
a
condnrta, pnn tualidarln n rliligrncia. O chnfe ria <li:\·is:io dP
)fl'llt'ucr,:ãn manrlm'li snbmettf'r, cn!ão, ao exame de habH;taçlio
'1, npt'J'aT·ins cujo~ 11omrs fnrPm incluidofl nrssa li si n.
~ :3." A Ul'ganização das questões de exame n a sua reallzar!ão pfldf'm ser frita,-; por officiaes da diviBão de pr.')ducçiio,
rlP~f "nados pPln l'llf'f!' dessa divisão. Os cnndidat.o.::: ;lcv·~nio
~'"'' t:la~silicatlns rnnfnrmr n resultado do .exame, sua profieiPIJr.ia. cnnrlneta. pontualirlat1P e diligencia.
§ ''·"O ehefP da divisão rle producção f'Ubmotterá o ref;tlltado dn,: r•xames ao dircct.or inclusü·ial r indicarrí :í promnr.ão um rlns fl·ps melhor classificados.
~ 5. • O dil'rrtnr industrial approvará a indicação ou es''"lhrJ':í um ·dns dons rrstant!'f;, levando ao r.onherimento do
di redor g·r1·al n t'f'Silltadn final.
~ G." 8PnlprP fllll' fôr pl'alica:\·rJ, devPní f;rr scgnido um
Jll'lli'Pssn '-'l'lllrlhmJ(P para o accrssn dr eiYis .,. pessnal conl.r:lf'l :ul• 1 dn lJPpa 1·1 mnent u :\Tilital'. O chef!' da diYisão em
'111•' 'f' Yl'l'il'knr a Ya·~n far:í a inrlir-acão rle um rlPnlre· n~
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candidatos existentes e o director militar approvará a indi-

cação ou c;;eolhrrá <m> dos dons restantes, levando ao conhedo dJJ'Pdor geral o n•sullado final.
Art.. 31. Ningucrn podcní. se!.' Pmpregado em Rrrviço do
Arsrnal ~~~In ~~·r· submrUido á inspecção de saude feita por
nrr1 medico do Ar-.~~·nal. ~ó drwPrãn scr admittido~ ns randidat.ns f'Uja rn!Jirc;lr•z 1'. estado d1~ sa11rlo garanlirrrn a siJU cffil'ii'IH\ia para 11 cargo ·yago.
l'aragrr~ plw unieo. Um defeito physico ou molcstia que
possa ter ~·;r·io d~sf'n\·ofvimcnLo para o futuro ou qu8 possa
rrsullar Plll invalidP", ron8tituid. rau~a f'uffi0icnfc pnra a rci,·i,;fío "" r·a11didafo.
\1'1. :::>. :'lcnltll/IJ "lHJr·ario jWdl'!';i sPr admittirlo Jlara o
"''' 1 i1;11 "'' \i'.'l'll:ll "''lll sahr1· IPt', ;\SI't'f'\'f'l', cnnl.ar. l1•r· ll!WÕE'S
f1,· dr•<r;nllfl gpnmrfrico c mrtrnlogia, SPr urflficienfc f'tn sua
1 '"'nialidarf,) r. fl"r at.ting;ido a irbrJ,. rir •21 annos.
;\rf. :lr\. N1·nhum ajudanfr 1111 SI~I·venfr. sr.r:.í arlmittido
"" ~'"·viço do Arsc1Jnl ·"'lll sal11•r J,T, esr.rr.H't' r~ trl' atting-ido
a idade de 21 annos.
:\rt.. :n. Qualqncr Jlllla das faltas abaixo mencionadas
d:1r:'l nwf iu1 ú drnlissfío do pPs~n:1! r. i vil do Arsrnal.
a) Büis faltas consecutivas \'CTifiradas no rcgis[.r·o dE'
I' ,.,,s" nça. sr.m pPrm issão superior:
b) faltar. srm vnrmissão, dr•7- Yl'zes r•m !}0 dias:
l:irllr•nto

c) furto:

de ou [J·nm;
i liSll fwrd i n:u;fío par a

d) n•.g-isfrar a presPllt,:a

1') rl1•sr·•·spPi f o

011

com

11.s .snpl'-

1 ii)J'f~S;

/') mais 1!1' frf' ..; j)llllÍÇÕf'8 por a]g-Jllli:JR das falias indica1las
"" ar'L. :Jfl.
".rf.

:Jf!. 0

E'lll'Jli'Pg-ado

eivil

OJJ

fiJ'lrf'HI'ÍO fflW :for· rJrmllt-

virf.llrll' da nliJwa a rio arfi~!n anf.r>rior. dP,al1· qi!P ref!'li'ÍI'a rlrnfrn •k· :lil dias. pnrlrr:í s1•r· J'(•:ulmit.firlo si a :tln•nei~
j',,l' dnyirfa ú rausa .iusl.ificavrl.
f.ÍJlll 1'111

l'aragT;>pl!o 11niro. Si a .insfifif'r:•:fío for rrn vil'fui!P tlc

'l:•lir·~f.ia -'I'I':Í l'll'f'l'-<':ll·io fjllf' St•jn ;'il!llJII'O\':ld:t ]H'fll llll'dÍI'11 dO

\ r· ..:,•nal .

.\I'I. :3!1. O rlil'l'l'·for fQr•r·al rlr1 .\rsrnnl THHlrr:í suspPJHlPJ',
.'-"111 \Pnrimc•rdns, qualqlii'I' 1"!11lCI'innano da ~~·rrrraT'fa, Pnlfll'r":tdo riyi] 1111 l'pi'l'nr·io por 11111 pr•rindo n:io 1'"\l'l'd''ilf'' d~
I·; dias po1· lllll:1 da·' .';l·g·rrirlfr•:~ r·n'h:':
o) w•.io,ir):HI••:
/1) "''g·li;.ci'IH'i:I. d;-~ '111:11 n•sulfnr· fll'~'.ilrizo par:J a nln·a nn
t~ 1'\' i

eo:

,;) intlisf'iplina:
d)

Íl'J'f'!!llf:II'Íd;irll'

f,. ,.r!Í J·arla.

dr•

l'i'NJIII'llf'Í:t I'

l'f'f:ll·da!lll'llfo ll:t l1111:1

!:' 1." O di!'l'l'lor· gr•r·al porlf'I':í pnnrr· rmn a prnl:1 dr~ g-l'alif'!,·:ll·fío :.r,; oil" dias. qllalqll!'r· "i"'rario. :lfll'l'lldiz. f',•::~ri;.da.
111:11 irrJII'ÍI'IJ 1• SI'IT;•!lfl•.
~ ~!." ()
•rir·,.,.fll!' gpr·al J)llrJ,•r·:í olll'ig·:ll' :í indr·rnni>'::11)1ln
'J'I:tf•flli'l' J'f'S~Il:l, dr• l:llja tfl'sir!i:t 1111 1'1'1'11 l'I'SIIIfõll' JlT'I',ÍllÍZ•l
1'"'. 1 a. 1-'a;:,·!lda N:wional .
.-\r·/ ..10. 'l'"d:t a par•f,• I~O!lfra. q11alquPr' ''li!JH'f'g:Jdo do \r''''il:ll .'1'1':'1. dada )1111' PSI'I'Ípln Jl''lo 1•f'fi1·ial, lllf'f'f.rt• 1111 oul.ra
•l'l'llrjlll'f' Jl''"''':' Plll':l!TI'f.'':td:t rl11 '-'1'!'\'Íe<~. "" dil·o·l'flll' ::•·r:tl "'•
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Arsenal, por infermedio do director do departamento respectivo.
~ 1." iO direefor geral do Arsenal mandará fazer as invesügações necr~sarias r dará oppo!'f.unidade á pessôa eontra
a ·•1ual fôr <infla at parte, para que se possa justificar pessoalmente 011 por P:'lerirto, anfpg Qlne qualquer punição lhe
H'.ia infringida, nu ante~ quo a parte se-ja encaminhada a.o
ministro da .'\larinha, confonnc o caso ex~gir.
Ar!. !d. Os operario~ c serventes que tiverem mais de
Hí annns rlr "''rviço no Arsenal, só poderão ser demitt.id,,s rlepois flp appr·,vaçií.n do minis·lro da Marinha. Tndos
o~ nlill'os, l'X(~eplo ns indirado~ no art.. í2, poderão ser detido~ pdo dil'!'r.fnr
geral do Ar~enal pelas falf.as já ef'pc<'i l'i1~adas, sr•m !Jil r; sr,ja nece.qsario approyaç.ií.o do mini si ro
da :\larinha.
Art.. 't':.~. As falias con1nwtLidas p!'!o pessoal civil da adnlinisiTação do ,\rscnal. nollleado pelo ministro c qne rlérem
mnt.iYo á dPmi~sã''• serão snhmcttirlas ao seu julgamento
pam decisão final.
CAPITULO VI
APRENDIZES

Ar!. 43. Haverá uma escola profissional para o>~ aprenrlizPs ligaria á diYi~ão dP producção para a qual serão nomearlos os insfruelures civis ncces:sarios para o ensino ahi miJ!Ísf mdo. Um rlo'l officiaes auxiliares da divisão de prndu('(:ão ficará emarregarlo da escola.
Art. 44. O r!iJ;ocfnr inrlnsfrial organizará e s·ubmetterá
:'t npproyação dn dil'I'Cior· grral do A•rsenal o prograrnma de
I'll"inn pa1·a n ru,·sn tlwnrico c prahco do~ aprendizes.
Art. '15. ~PrWn a rim i f-tinos no Arsenal ap.rcndizcs sem
classP enlrr, as irlades de 'i4 c 18 annos, os qnaes poderão ser
nwl.ricn lado~ como aprPndizos de 3" elas•se si, ao completarem
1~ annos de idarle. mos fr arem aptidão profissional.
PaJ·agraplto nnico. O aprendiz sem classe que não revPial' aptidão para ri trabaiiho de officina, ou cuja conducta.
ponlnalidarlP ,. diJi.f!Pilcia não forem satisfactorias, SPI'á
~>linJinado.

;\1'1. Hi. Os aprendizes maflriculadDs na escola serão
rla·'·"i fir>arlns 1'111 l.r1's ~~lasc-;l's, a ~aber: ter{'.cira, segunda e priHII·ira rPsp!•elinnrl!'nfP 1111 pl'imPiro, segundo f' terrPiro annoE
1l" I'UI'SO !' pPrrdlrmhl ne,;;.:a; mesma ordem, l/Ir, 1/2 ~~ :1{1
do:: vr•JWÍlill'llfns dP opl'rarios de 3" classe.
~ L" Si não hollY!'I' llllll!Pl'D sufficientB U.e aprendizes, sem
elas.~r·, .hahifilarln~ para a.; vagas
de 3" classe rlf' aprendi''''', "'tas "''t'iio fll'l'l'lll'hida,: por candida•l11~ perl.f'neentes 1i
ind11sll'ia parl·il~ular.
~ '!." ·N,•nlllllll api'I•rtrliz será matrienlado na :1• t•lasRe
dr· aprenilir. ~l'tll 11'1' cunll)ll'ladl) 18 annos de idade.
Ar!. !1'/. o~ api'P~Hiizf'~ t·la><sifieados serão sulHnelJido;;
a ~~xa!tll' 1111 rin1 d1• cada anno dP sprvir;n para pnfli'J' sm· vrri l'il'alla a ;.:u:t apl idã" para promoção á class.fl immetfiafallll'lll.P superin1·.
~ f.• N::ll tia;.::< i fiençiin fl.n.s aprendizes para. promoção se
In :JI':í ''111 t'lllt;.:idr·rar:ii" a r'tliHlnd.a, a ponl.nalid::triP, a aefi-

'íRR
a:o;~im cn1110

'idad•'.

'll/IS >if'liS tSLllrlo.,;

I'

n I'PRUlf ado l.[llr o aprendiz! I. h I' I' oh! ido
trabalho,; [H'a[.iCo~ das nJ'rÍ('Ífl:'l~.

llnfi

§ :!." 0> apl'l'ndiz,•,; flll!' niio r"r·•·m com<idf•l·ad"" li:dlililadnc; pa1·a a Jll'nlnw:iio dl'\'l'l'fín ~,.,. l'liminados •
. \ri. ·,.fl. 011and" f•'l'lllin:Hlo o l'lll'i<ll. sati~ÚH'fnriantPn1r,
<h apn•ndiz•·' l•·l·;i" 11111 t•••rfil'it·:tdn da1l<~ ywln di1·••cf"1' g·•'l':t!
dn

.\n<l'llrtl.

l'aragrapl111 unktl. Si não linllYI'r \·ag-a d1• 'IP•·r·arin dtl
t• ....:-1•_...; :lj)J'PIHiizP.~ S('l'flo ·dispPn;;;ndn:-- do ~~·P\-i(~o no
\1· ...;1'll:1l. tll:l-; I''•Jl-.:,•r\·a,·iin ~Pll~ diJ•,•ifo.; P p!'Pfl'l'l'll<'i:l :i." \:lg:l'-:
'I'''' -·· ,,.r·ili•·:lf'<'lrl "'' tnlnrn.
:;' ('la..: ...;'··

C\PI'ITLO \'ll
D.\:-: liClJI.\:-:

111·:

'1'11\ll\L!III

A.;; lro1·a~ 1\lll'lli:H'~ "" frahalhn para o pr>~>lcal
\1'>1'1\:tl ~i'io a,; ·'1111' '"' :ll'h:ll•l :thai\11 '''l"'l'll'i,.:td:t-'. ,. o dir·•·t·lnr g,•l·:tl do .\r.-;•·n:tl niio i''"'''i';Í :tll":·:il-:1-; '1'111
•· , • ., 1l''':llilll1"l'•l dtl rnini~!!'P . 1;1
•\l~u·inh:t.
1." lia" H:·,, lli lu11·:t,.: ,, '.ri lllirlliln-<. l'ltlll a ill!l'l'ltiJH'iio d•~
., llr;rlrli•l' 11:11·a :llnHwo. pal'a "' 1111'.'-'ir·l'.'· anxilian•.-; d1! lttr>s1•·~·,. ll!ii'I':II'Íil:', :t[ll'l'ltdizi•.-;, :';1'1'\ 1'1111'-; I' fndtl 11 Jll',.:'ll:li dI I 1,•J•:IIf:l!lll'ltf'l llldiJ.;Ir·i:tl 11:111 Íltl'iltÍdll llll ~ .'!" d1·~l1' :!l'ligH.
·:." ll:rc< !I(;·; !li linr·a-; <'::o lllillllin:<. t'lllll :1 i!l!l't'I'IIJll':ct" f!,~
11111.1 Ílo>r·a par·a al!rtlll'tl. para lnf!n,: "·' ol'l'if'i:lf'c; ''111 .'<'I'\ !<::•
,[,, \t."l'll:ll I' jlf'':'il:tl I'Í\Í[ 1l:t :HilllÍIIÍ'fl·:ll::in.
~ i." T11d:: "'"'''"l:tl ronlr·;wladtl 'l1:11·a 11 "'1'\'ir:rt rln lll'f>~li'
l:rlt)••rdll .\lilil:11· qtlf' niio l'ú1· diari.;[a. llh.'I'I'Var:í a.~ linl';lc.; d1l
,\ri. i!l.
''illjH'•·.~ad" 11<1

,,., \ ''-"· r•-;l:t!H·l••:•ida-; pl'lll dil'l'<'i>ll' rnilil:lt' 1'11111 :tjljll'll\·:u::in d!l
d:i'l'i:l >!' '!l'l':Ji. () IIIÍIIÍIIIII f!1• lilll':lcl d1• "1'1'\ÍI.'II ,,.,.:·! ,jp ltÍ/il
~

:!." 'r,,.L,

;>:·...;.~r1id

dn .\f':-'~'Jtal

!'f'~ti.·d r·nr·:~l

~'

.~11:1

pi'l'-.;t•!JI~a.

/'f'tt· Í~Hfi1~Pd11 lltl l'i_•g(!tll'llitl inlt•J'IlO.
~ ·:." r l.-; ll':tlr:li'lin.-; "" .\1'~<'11'11 I'IH'I'I'I'rtr· .. .;;>-lriio ''"" .~al>!>a
;·,, 1:~ IHH'(! ...:. i':'\t•<•plo nn"' t•:t:--:.n~ dt• ~'lllr•!'.!..!'PJll'i(~ tH! IJU'\tldr)

l'!llll'i!I'!Hf\
dll:-.

11"11\'l'l' fr:tl1:JilH1 rl1• ll:tilll'l'Z:t f'lllliÍllll:l.
~ í." I )JII':\1111• :t~ 11>•1·:1- dr~ lrahalli". i ..;/,, 1··. d•· ~ :'1' f() ltlll':t-;
Í~ llli!111ln ....:, ll:t\"I'J'Ú. lll)l liJCdic11 dl' ~f'l'\ i1:11 ll1l .\!'.;,:.1 1 Jii"t! .
. \ri. ~,i' .. 11 dif'<'<'lor· ·'~•·t·al dn .\r·,.:,•lt:ll pod<'i':Í nr·dl'llill' ljlll'
ql!:lh[IH'I'
fH'.'"na .'nh :;ua rlil'l't'l.'~" ft'aliallr•· aJ,;m •la,: ll'l!':l'~
!\1'Ídl:l P~J1PI'Íf'ÍI':lda~. Plll t'n!'-in.-.: di' 1'll11 1 t'~·1 1 1l('i:t fl(l p1tl' t\\ÍgiliJI'Í:\

dr ~ _.. .;(• 1'\
~

i4.,'0.

!."o lralinll111 l'<"11·a

da.~ hora~

r·:11·i"'· :~i11danl1'' •• "'1'\<'lli••, .'~'I':Í
J r•

Í..: t'lll

r·:•gllhllll'lli:u·f'.' p:ll'a npPpago d" rH'I'tll·do <'11111 a'

\' jQI)!'.

~ :~ ... :.-,·11111'1111' ,.;PJ':í rnn"<ill••J·adll l1·ahallw füra daO< lt<~ra~
rr~t!:a;,;•'lil:n·~ ,. llll:ltldll li1111\ 1•r 11111d::rw:t "" ntlllll'l'n In/ai '''"•

!

:t-

llfll'il~.

L.\ PlTT'L() Ylli
)ll~l 1 11~f(_:i1ES

1:1-:1~ \I·~~

,\r·l. :JI. () :\lini.ofr·rin da '\l:ll'inlra fWI'irHlir•amPnll' prl11li·
;,, l:tlll'lia,: df' jlf'l'l..'ll' ('ltl'l'i'llfl•' <fUI' dl'\'f'l i'l" f'i'~lll:ll' " '
··• 'i<'"' l'••ilrh :1 par·l i!'lil:tl'''' 1"'1" .\1'.'~'11:11. 11 ll-'11 ,j.,, dirl'l''" ,.

•·:11 ;Í

•·llljllt-lilllll-' d1• 1[11:111!11<'1' l'lji!Íjl:lllli'lli<l.

589
.\r L G:!. Os V<!IH' im,~nlus, I icenças, montepio c indrmniza•:iio ;':•1· aL·eilii'Hf,•s d•• IJ·aballw }Jara u lH~ssoal do Arsenal
''' r·iio "''!-!llladw; J •Pia,.; ld~ YÍ).:t'llf PS .
. \1·1. G:L I l dit·edor l!•'l'fll 1lo Arsl'nal P os officiars cujos
Sf'l'\ i1_:u;: Jol'f'tll ll''l'•'~"ario:< a qmtlquer hora do dia tJil ()a noili~,
l••r:lo r·•·shlt•Jil'ia no :\I'SI'IIal •
.\ri .. GI. Tendo t'lll ·.i si a a,; hol'as tio iuit• j,, do snt·viço lHI
.\r·"•·rwl. lodtJs ~~~ orfit·ia"" ,. Jlt~s,.;oal eidl da adrninislr·a~:ii"

'''l':i•.l JIIIIIIÍL'Í:tdos .

.\.d. fí5 . . b fiiiH'\:õ,.,.; ,,.,.llllirms dos cng·enheiros nava••s,
nu .\i'SI'IIal d1~ 1\larinha do Hio dr~ .Janeiro. quer na Inspo!ci"l in •li' En:.:,.nh:•1·ia !\aval. c-:.•riiu consideradas Cl[uivalenlei
:i' "~igidas pPJus arf". ti!l n ·; J da a1~fuallei rl1~ promuçúe;-; para
''' J't~"l•t~\'IÍV•l" t'['ff'ilos oif' ])I'IIIIHH:ÕeS.
!.•aragt·aplitl urlit·o.
(b pr·inwit·us tt•nentf's designadoo
p:u·a S<!cvin~ill l:oltJtt <111:\ili:u·c,; da Divisão dn Produeeão e da
]ij, i~ão df' :\lanuío:rw:1o ,. t:un,;r~rvaçãu conlimlar•ão à fpr· as
ll:•·~nra~ •:•nla•·•·ll" d(· fl.l"' .!.:osa1am enrno ajudanl,•s da.< dire']11''1'

~·I•IJ'i:.t'l e":l!n<·~·.l.;

fHIJ'

P:-;1~~

rPglJlarueHlo ..

r:.\I'ITULO IX

(),.; <l•.•fna••.; liii'Sfl'!':; gel':ti!S do .\l'SI'lla) sel'<1o lliidí!i'••·acltll'r•s do DPJ131'1amenlo Industrial .
.\rf.. ::;;, 0:-: :ll'lll:tl'."' t'llllfra-nu•,;lr·e ..; f.r)l'Úo a dcllolrrina·(!::iu
:I•• :; 1111'S f 1'1':' ».
\r·l. :JH. O a!'inal liilllllii'Í!'o do :\i'Sf'ttal st•r:'t inéluido ~~nlt'l~
\1·:. [,(i.
)j;:ld;l< ··•nnn

11 -'1'!'\'ÍI'O dt•. ÍJtef'l!di·o .
.\rf.. fí!l. Os :u·l1r:t•·~ 1·••nwd"''''" "" 1". :2" ,. :~· dassr>,; st·r·iio
.IJ"'"'''ilado.; ''"illt; rll:n·iriltt•ir",; dl' J•,. :!" l'ia.,se,:, dr.• aeeOr·t!•J
''""' a anfi~11idadr• ,. llll'r·••t·inwn!o .
.\1'1. liO. l,og" qllt' ,f'llt' po,;si\d I' ili'JlOÍS da appl"tl\UÇfin
dt•,fp l't'glli:lllll'llft;, lodo.; os f'IIIJII'f~g:ados do c\l'.'l'lllll "''l'fio SIJUllll'fli•J,l,.; a ili.-'PI't'f::l.n "'' saudr• . .'\rynel!es lJne forrmt consid:•r::J' 'o,; i n•·:rpazt•.; par a :!.' l'llllf'C:iíl'" q 111~ IIII'S i'OI"I'IIt rksig nada". >''!1:!11 :iJ"''f'lll:uf"' ·dt• :lf·t·,·q·t/o ''"lll as leis em vig:õr.
\I'! .. !il . . \s di-po.;i,_;íí''" tl•·sll' J'eg-nlanH·nlo JHtdl'l':l" ",.,.
ali 1'/'ada,.; 111'!•• f :~"-''''1111 rl<•1d ro "'~ 11111 anuo, at'iru d•~ ·"''1'1'111
:ti'"Piad:t" -,1, llll'dida"' iflle 1'!11'1'111 indicadas twl:t PXiJl'l'ÍL'IIL\ia.
11.'

l'llljll'I'!.:Hd'IS ]l:ll':l

Hin

"''

.lalii~Íl'LI,

FU!'ÍII 1/t: .1/''111'111',

IH de aguslu

ue

Hl2:.!. -

!UCJ/OIIdrino

'''"'"''11 11

Jr,·.-ttiro
Ji11/e/l/l• 11. 10.011: ''01/l'edidtl li ('ul//)11111-h.in
l'r"(/l'••sso .\'or·iun11l ,.
j!I)J'
t•s(n frwts{n·ida 11. Fi•_'I'HII'
('ur{I'SI',

n J>J·•·sid•·nlr da Ht·plllllica

dr.1H Estados Fnidos tio Bmsil,

11'11"" ''111 Yi,fa n '1'1"' l'f'l[llf'l'l'll Ra!Yador OliYf'img r o que
,Jj.,,;-,.." al'l. :.... §§ ~ .. ~" :J", tia lei u. 3.12!1, til.~ 1 :í d'c oH!uiJt·o
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iln HIH~. e considerandn quo o C'L'ssionario da [talt~lllt\ nurnnt·o •10.0·~ I, para «IIHUl inachina para ~OVI'aJ', por rpnio 1le ar
t·nmprimitln, g-arTafas ~~ outros rm·ipinntes de vidro, dcnoniÍnada «l'rogt'P.~:.;o:>. dt•i.\OII, não ·S6 df' Jazct· o pag-antent.o da
í'' :tllllllirlad". 110 praz" ll'gal, '''lllto de provar o uso PJft•ctivo
da invPn(:ãn dntf.l'o do pr:1zn tle LrPs antw~, a r·mlt:n· da daf.a
da r•xpr•dir_,,fí" da pal"nl.o•, e qtt0 a per11Jis:o,ão pnr nquidadP para
pag·anwnfo do· ~ttllllid:uiP>< fríra d'os p'ra:r.ns lr•gat·s nfío t~t'\e
prPjlldit•at· n~ inlt•t·"~"l's t!P l.l't'r·,~ir"s, df'en·la:
:\rlig-o 1111iro., l•'it·a dr·r·.l:u·ada l'adlll':t a rnl"t•t·irla •p:tiPilfe
11. lt).fl.jl, ''''"''''·dida :í Companhia l'rr~gt·t·.'i~ll Nat·i .. nal ,. P"l'
'·•la lt·an~lr·t·ida a \'il't•nft• CJJrlt•:·t'.

n;,, dn .l:tllPÍI'tl. :'0 dt•.
"'''II'ia i'::;, .. da Hi•pnltlira.

a~"·'l"

dt•

1~1·!:1,

Jü:" da lndt•twtJ-

All'I'IIlllt liA ~liA.\ BrmNAHUr·:::-;.

Jliuud Colmun tlu l'in ,, .lT11u·ilf,.

DECRETO N. 16.129 --- Não foi publica do

1JIJII'•'I'II

11S

J/.nt'''·~ aTI•!I'II('')('s

j'l'i/11.1' no,~ t'sfatllfus t/11 Su,·i,·.Tttd:•
.lnu!!!fl/ltl ;l!oillltu FitllilliiCIISC

O Prl':-<itknf.e da llt•ptihlit:a dos Estados Unidos drt Ht·aHil,
ijlll.' !'Cl}lli~li'll a Sut·.ir!dacln
o\nunynm 1\loinlw
l<ltilll'i ltt.'llSl', au Inriznrla a flllH'I' io1tar pdo clcor~ref n 11. D. 77G,
de :.-'.5 de agoRiu de I tlt-!7, com os nslalnlos qun apr·c~sl'utoll,
e uj as mud i firaçiii'S, suceess i vam r·nte, oli li vemm :iJI(lJ'Il vat:fí o
pelos del'l'dos m. L~l~}l~, dn 7 dP ahl'il de l!Hl2, 10.14!11, de H
dn !ll:tin, i) l!Ul·!!l, dt• lO dn .ÍIIII'Itn dt~ l!ll í, l~.OG:I, tfp 17 de
111aio de I!IHi, e IJ.li'A:l, de ll fi,, .innl111 de l!ll!.J, i' devitlallll'nle
J'i'lll'csrmtadu, deerda:
Artigo unieo. Ficam approvaúas as no\·as altcmr;iies feita,; no-> nRI:lLulos ria Sociecladr A1wn~ ma Moinho l•'ltillliiH'IlSC,
na t:illtl'ill'lllitlatk da resolttçfi,, vufatla c'llt :t"SCIJtlJ!(•a .~oral •·x:lraordinaria dos respt•ctivos aceioni~tas realizada a H de
alll'il dt> 1!1:.>::, ullrig-nda, prll'r',m, a nt•lsw:t socicr.Jadt! a cltrttpl'it·
:t•; l'nrtlialidadi•s ulti·ritll·t·:-; exigidas pda k,c;i~lai;fív "'li \ igur.

atteHdnndu ao

ltio de .larwiro, ;,>r; tl•: ago.,l.tl dP J(J·!:l, •10:2" da
•lo·nt·ia c :lS" da ltcpu!Jiiea.
,\Jt'f'J[(]fl lJ \

lnth~pen

8JL\'A JlFiti'c\llllEH,

:11 iuur:l (;,f num riu Pin c .Hmdtla.

591

AC'l'OS DO PODEil EXECUTIVO

DECRETO N. 1G .131 -

DB

25 DE AGOSTO DE 1923

o rt~{Julamento para execução da lei n. 4.fUO, de 6
de (cl!ercirv de IIJ22, que autoriza o Governo, pelo Minil;lerio dn Am·icnllum, Jndustria e Commercio, a auxi-

;\J!J!I'OlJil

.r;ilinr o tlcscm·olvimcnlv da cultura e da industria da man'1.ioca

O l'n·"itlenle da RPpultlil'a dos Estados Unidos do Brasil,
11s:wtlo da {;u:uldad•J <JIW lhn t\onfere o ar·t. 18, n. J, da CuTt~lii'Jiciio Federal, deerela:
.\ri.. 1." Fiea appn,,·adn o regulamento para execução da
!l\i 11. LfJ•íO, de ti de fevpr·eiro de 1922 que autoriza o Goym·no, pelo l\li ui:,;l e rio da Agricultura, Índustria e Commerf\iP, a auxiliar o rlesenyol dmcnlo da cultura e da industria
ti:: JHarHlioea.
Art. :; . " Hevogam-so al:l dispol:li!:Ões em conLt\ll'JO.
llio dn .Janeiro, 2fí de agosl.o tlü 1!!23, J 02" da Jndépen:~:, .. da Jli\PUillka.

IIPII!' ia e

AnTHUn DA

Su.vA

HEnNAIUJgs.

Jl iyucl Calmon du l'in e Almeida.

llc<)u!amento a que se refere o decreto n. 16.131, desta data
Arl.. 1." Aos agrieullores, industriaes ou emprezas que
propuz••t·em inslalla!' fabricas aperfeiçoadas para a prodm·•:flo de Jal'inlta de mandioca, polvilho, farello de ramas de
rnandioea e oulro:> I"Ub-vroductos desta planta poder:á ser
concedido, a titulo de auxilio, um emprestimo de quantia equiYaknte a 75 '7o do custo das installações, não podendo, porém,
I ai importancia exceder os seguintes limites:
a) para a ('.apacidado de producção diaria de 50 saccos de
f ar in h a de 50 ldlos cada um, ::JO :000$000;
b) pam a capacidade de produccão diaria de 100 saccos
de farinha de fiO kilos cada um, 60 :000$000;
e) pam a capacidade de Jlroduccão diaria de 200 saccol:l
de farinha de 50 kilos cada um. 100:000$000 .
.\rf. 2." Aquelle que pt·cttmder o auxilio, de que trata o
artig-o auterior, ceverá mencionar no requerimento:
o) a jmporlaneia do (•mprestimo a fazer;
li) nouw do •·slalwlel'inwnto, município c Estado, em <JIW
H•~ ae!Ja situado:
e) ál'r.a t.otal da proprieda(le e área cultivada da mesma,
quando se tratar d<1 agrieulut.or.
Paragrapho uni co. O requerimento devorá sct· aeompanhado:
a) da dcscl'ipcão e valoe da pi•opriedacle ou eslabelcciIw·nln, in~lallaçür•s e demais hemfeitorias;
b) do plano da fabrica com indicação de capacidade de
produe•.;ão diaria. bem eomo do respectivo orcarnento e de toda~·: as o~pr•(·i f'kar:ües l.echuieas indispensaveis.
~·;
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~

Ar!. 3. o O fuxilio não será concedido si não aos estabelecimentos. instatlados em zonas apropriadas á cultura ua mandioca.
·
Paragrapho unico. Para o fim de que trata o presente
llrtigo, o ministro da Agricultura, Industria c Commercio del!!ign&I'á um a8'i'onomo do respectivo \Ministcrio, que deverá
apresentar. relatorio circumstauciado ,não sómente sobre a natur~a do terreno como tam'bem ·sobre a propriedade ou estabelecimento do requerente, indicado approxidamenfc o seu
valor.·
• Art. 4." O auxilio só será coücedido aos agricultores, industriacs ou emprezas qun· se obrig·arem a empregar maéhinismos ou fazer adaptações capazrs de produzir 30 %, no
mininw, de farinha de mandioca, panificavel.
Art.. '5." O concessionario obrigar-se-lia a iniciar a installarão da fahrica no prazo maximo de seis mezes, a contar
1la data da assignatura do contracfo
Art. 6. • O emprP,;timo s1wá fcilu !'lll duas prestações, JIUl'
inlermcdio do Banco lio Brasil r. suas agencias ou por outro
meio que o Governo julgue convenümte, sendo a JH'imeira Jogo
que fôr iniciada a construcção da fabrica, uma vez que prove
o concessionario possuir contracto para acquisição rios machini.smos c apparelhos necessarios ás installações. e a segunda quando a fabrica estiver funccionando regularmente:
§ 1. • A primeira prestação não poderá ser su}~et·ior a
50 o/o du Yalor da propriedade ou estabelecimento e sómcnte
será paga depois rle lavrada a competente escriptura de hy}lotheca da propriedade ou PSfahelecimento, cuja garantia não
llisJ!ensará, aliás,~ re~ponsabilidadP pessoal do concessionarw.
.,.
§ 2." Para a primeira prestação, si o concessionario não
fizer funccionar a fabrica dentro lio prazo de seis mezes, a
contar da data desse pagamento, salvo força maior, a juizo
do ministro da Agricultura. ficará sujeito á multa mensal de
500$ e, findo o prazo de mais seis· mczes, reverterá a mesma
para o Governo, sem que lhe assista direito a qualquer indemnização.
Art. 7. •. O conccssionario pagará o juro de 6 % ao anuo,
em moeda correntf', e o resgate será fnito em seis annos, a
contar fia data 1la inaugnra~.:ão dos teabalhos da fabrica.
Paragrapho uni co Os ,juros e amorf.iza!,'iio serão pagos,
semestralmenLP, aló ::lo de ,junho o dezembro tle cada mmo,
H!mdo divididos os pagamcnf os em doze rwcsfaçõos iguaes O
concessionario }JOderCt antecipar o pagamento uc quacsqucr
rorestacõe:1.
.
'
Art. 8. o llcvogam-so as disposições em contrario.
o

o

o

o

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1923. clu Pin e .4.lmeida.

Miy'uel Calmon

<
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lJECRE'l'O N. 16.132-

DE

.25

DE AGO'STO

Pl!: ~9.23

PromU.•loa a.s resoluçéies contendo emenda$ aos art1. 4•1 G•, /J,
13, l fJ, lfi e 26 do Pacto da Liga das Naçéies, adaptadas na&
séssúel de 3, 4 e ~de outubro de 1921.,

O Presidente da !tepublica dos Estados Unidos do Brasil:
Havendo sanccionado, pelo decreto n. 4. 611 de 29 de nov.embro de i922, a resolução do Congresso Nacional que approVIOU as resoluções contendo emendas aos arts. 4", a•, 12, 13, 15,
·16 e 26 do Pacto da Liga das Na.ções, ado;ptadas nas sessões de
3, 4 e 5 de outubro de 1921, na assemblêa da mesma liga, reunida na cidade de Genebra, e tendo-se effectuado o deposito do
instrumento brasileiro de ratificação das ditas resoluções n0
dia 7 de julho proximo passado, naquella. cidade:
Decreta que as referidas resoluções avpensas por cópia ao
presente decreto, sejam exooutadas e cumpridas tãd fielmente
como nellas se contém.
Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1923. 102" da Independencia e 35: da Republiea.
ARTHUR DA SILVA l3ERNARDES.

Jasé

Feli~

AttTHUh. DA SILVA

Alves Pacheco.

BERNA~S,

Pr.El$idéhte da Republica dos E'stados Unidos do Brasil,
Faço saber aos que a presente Carta de Ratificação virem,
que os E~tad·os Unidos do Brasil e outros paizes representados na segulllda Assembléa da Liga das Nações, que se
t'euníu, em Genebra, de cinco do Setembro a cinco de Outubro
de mil novecentos o vinte e um, concluíram e approvaram
sete Resoluções, contendo emendas aos artigos 4, 6, i~ 13,
!1.5, 16 e 26 do Pacto da Liga, tendo assignado os respectivos
Protocollos, tudo do teôr seguinte:
PROTOCOLE

PROTOCOL

RELATIF A UN AMENDEMlrnT ;,
L'ARTICLE 4 DU PACTE.

OF AN AMENDMENT '1"0 ARTICL1!l
4 OF THE COVENANT.

La deuxiême Assemblée de
la Société des Nations, sous la
, présidence de Son ExceUence
Ie Jonkheer H. A. van Karnebeek, assisté de l'Honorablc
sir Eric Drummond, Secrétaire général, a adopt6, dans s:1
séance du 5 octobre 1921, la
résolution suivante, compor-

The Second Assembly of the
League of Nations, under th'3
Prcsidency of His Excellenoy,
Jonkheer H. A. van· Karnebeek, with the Honourable Sir
Erio Drummond, SecretaryGeneral, aiiopted at 1ts meeting of October 5th, 1921, the
following resolution, being an
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tanf, amendemcnt it l'artielc ,J
du Pactc.
.-; L'alinéa ~uivant. scra insr;n~ f'ntre le dNixieme PL ]r_•
!r·oj,-j,\nH' alin(•.a. d"l'arlide i.:
« L'Ass~~m!Jiúc •Jixl',

à la

maJorilé "'-'" dcux l.iers_ le~:>
ri!;;!.cs eoHI't'l'n<lnf !es élcl'tiÕn-; tlt:,; i\h·mlwc~ non
·I''' f'I!Jam•rJI,; dtr Con~,·i I. t•l
partir'lliil't', eclk.-; cmler•rnanl. la "'"'(·I~ de lenr mandai f'! I··~ l'flllllil.ions "" 1'1;-

·1'11

~··li;!illilifl:o.

Lr·.-<

»

>'IJ!Is,-;i~-:·n~··,;,

dii!Bt'lli. auliii'Ísi;S, lit'l'lal'l'lll. aeeepi.I'I', a~:
11"111 "''' :\lr•nrhres de la .~uei1;
!1; tjlr'ils rr~pe!\scnlr•nl. l';m~rn.
dl'llll'lll. ci-dl' 0 !'ll'.

.\mendmcuf lo ArLidr' i ol' Uvl
Covenant.
«Til o following ;paragrapll
shall lw in:serted hetween thc
!ieeond mHl fhinl p!H'agTaph,;
o f ..\rLicle í:
« Tlw Assembly shall rix
1l1r
a two-thil'tls ma,iority
fltn ruk~ dealing witlt Ute
pJI•efion Of lhe llOll-]Wl'JlJa
lll~ltf. l~lclllher,; of f.IJ1~ .CO!llll'ii, :md partíeu!arly :-<uch
l'l'gl!!nliclltK
ao.;
J'l·lalr•
In
Llit'l.'lll oi' ol'fit'r•. aud llw t'/.111-d i I Ítlll"' o f 1'1'-1'! igiiJil it.y. >'
TIH· nnrlr•!·sig·nr>tl, ~~~·ing dtd;,
a11! hroi'Í~I'<L tiPd:l!'r' l.hat L!ll·~

:u:c.epl, on lii'IJUif rol' I h e \lewIJt'J'-; oi' I!H~ J~ea)!"lll\ ,,·IJidl i.tll'y
I'<'IJ:'n,t'lil.

lhr~

nlw\-1'

:ll!ll'lli.l-

11 1"11 L

Le p,.,;s,•rll I•rul.ocolP r·p,-;(<>r·a
toll\'crt :'t la. signatur·t• dcs
M.-nli.Jres 1le In. Sociét.é; il sera
rnLifi(, et. !ef; rati<fications senmt déposées aussitut que
possible an ~rrrétariat. de la
:4ocióté.
Il rmLrcr:~ en vig:ucur conhll'mémrmt anx dispo:;it ion~ dr~
l':rrlil'le ~fi rln Pacl.e.

Tlw Jii'I'Sl'llf. l'l'nt,r:ol wiil
I'PIWtin oprn for• sigJwl.nn' h:v
tlrP :'llcmhers of lhe LPagnc;

it. will be ratiJicd and the rat.ii'ical.ions will !J(l depooited
soon as pos8ible with Lhe
Secret.ariat of the Leaguc.
n. will como inLo forec Í·i'
:wenrdan<~o willt f.lw JH'OVi;;ion:; of ,\rtielr· '!G of f.hr:
3'>

COVI'!IUJlf.

l; ne enpie c<•l'l i fit\c eonforme dtt pn;scnt. JH'of.ocole scra
l.r·nnsmi:o;e par Ir• Scerúlaire
~r;rtéral h f oi!~ h_•,.; 1 :\l'r~rulJres rk
la Soc.iél.é.
F:~ i t. it Gen1\H', !e ciw1 odoJn·r-. mil neuf e<~11t Yingt. et nn,
t'll
1·~.~

l!TI SClll I'XOmplain•, do.nl
f,I)Xf.<'S f1·an~·a i.-; PL auglai:s

reront (,gaknll'nt foi et qui
l't':-li.Pra dépo;;é daus !e-; areluHs dtr Seel'f··farial. "" ht ~o·
1·ir>Lé.
'-'~

:\ eertifiPd (~opy cof the pre:,;cnf. Prot.or·ol will be tram: ..
mittP:I }iv lhn ~·f'(~r·et.nry-Gr•
neral I1J 'ali ·.\len1hr'l'' 1;1' fh•J
l ,r•:lgue.
Dnnr~ :rt Ueuna, oa Ute IifLit
day ol' fkfnbt•I'. ow~ Lhousami
IIÍIIt~ llllllll!,l'd and 1.1\"l~llLY-OlW.
in a ,';Íng;lt• t'OPY pf whieh H1c
F!'l~uelr anti ~:nl!li~IJ tr~xf.s arn
hoflr authcntic and whidr will
lw kt>pl. in l.he an·hiYn:-; nf l.!t'~
~r·t'l'cial·ial

of' (IH'

Ll•;t>.~llf~-

. :\ .çsem.hlr},):

11i'l'sidr•llf 11{ thc Sf:Culltl 1\ ~
·'''.' lllblH:

le Secrlitoil'C !téw51'fll:

Ser.'I'Cfn.ry-C >!!lflrnl:

r·,.,:·l·i,lcnt rlr: la dcu.1:ü\nw

-------------~------······---
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PROTOGOL

PRO'J10GOLJ<i
m:r~,\TIF

OF AN AMEND.MENT TO ARTICL!!:
6 OF THE COVENANT.

La deuxiemc Asscmhlé.c t.lc
la ;)ociété de;; ~a.tions, sous la
pr{·sidcnce de Sou ~xceHence
!e .fonklwcr li. A. \·an Kar;wlH;ek, assisV· óc l'Honorablo
,;ir E1·ic Dmmmond, ~crrétai
rr~ g''ni:ral, a aflnplt.'. dans sa
:'''<UJt;e du iJ or:tuJJn• l!l:?l. la
,.,·,::'ulution "uivanle, eomporfanl. amendPmenl. i1 l'anncxc
du Pactn.
~Que la liste suivaute soit
iusl'rrje à l'a.nnexc au Paelc:

Thc Second As.scmbly of the
League of Nations, under tho
Presidency of His ;Excellency,
J onl> h eer H . A. van Karnohcck. with tho Honourablo Sir
.t~ric
Drummond, SecreLaryGcneral, adopLed at its mccting of Oct.obcr 5th, 1921, tho
followiug rosolution, hoing an
Amendmcnt to Anncx of the
Covenant.
"That tho following shall bo
inserted in the Annex to thc
Covenant:

m ..

III.

PÚ'ATITIT!ON DES DÉPENSES DE
L.'\ ROCIÉTÉ

ALLOCATION OF THE IUPENSIS
O:F 'l'IiE l.&A.Qt1lil

A UN AMENOEMENT :\
L'AnTICU: G DU PAG'l'.

Unités

.f:tf)(S

ii pa:ycr
':l5

AfJ•iquc du Sur.l.
.
Albanie
é\ rgcntinc .
.
.
Australic
Auft•iche.
Bf'lgique

.

2

Bolivir~.

Bn;sil ......
·J<:rnpire lH'i lanniqu(•

.

Bulgari1~

Canadá
C h i li

.
Chine
Colombic
Costa-Rica.
Guha

Dancmark.
Bspagne •
l•~st.honie .
J<inlandc.
Francc.
G1·ece
Guatémala

.

:m

90
10
35
15

65
iO
2
10
10

.
.

. .
.
. . .. .. .. .
.. .. .. ..
Uuiti
.
Hondu~as . . . . .
lnde . . . . . . . .
ltalie . . . . . . .
. . . . ...•. . .,
,IIIJ!f!ll ~

35
15
2
15
5

.

:m

5
5

90

to

2
5
2
65
65
ftll

Unit•

Stales

pavable

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

Albania
Argentina
Australia
Austria
Belgium
Bolívia.
Brazil
. .. .
British Empirc .
Bulgaria • . . .
Ca nada
Ch i! o .
China
.
Colombia
Costa Rica .
Cuba
.
Czccho-Siovakia
Denmark
Esthonia
.
Finland
Franco
Greece
Guatemala
Haiti
Honduras
lndia
Italy. ·. ·. ·• ·. : : •
~

2
35
15
2

15
5

35
90
10
35
15

. .

. .

65

10
2

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

10

35

.......... .

Japan . • • • • • • • •

Latvia. • • . •

~ ~ ~

,.,

10
5
5
90
10
2
5
2
65
ft5
65
5

PUfll':l~.

.ICTOS DO

LetLonic

!,ibéria
Lithuanic.

J.uxembou ,.~

r·: i•:ara1;11a

!\otvóge . . .
l\.'ouvcll,•-Z!'\la nd••.

!';mama
l'araguay
l'avs- Ha:

5 Li !leria
2 Li thuanin.
5 LUXf'lllbU!'g.
2 Ndlinrlnnds.
2 1\ew %f'alnnd
10 N i!' a rag• 1:1.
lO Nm·1n1.y
~
P:!lln.ma

"

.:_.

li.

I.,; i·o11
Pr:r''C

10
lO
H.i

Portugal

10
:15

Prdo.·~ IH'.

Hc•nmank
:~;ilvarlor
-~ f·~ro;:~Íf':-~)h_n·ilru·

::r'the

(EIOJI•

.

U11l·d~
~~ujs~;(~ _

Tr· l!éro--Sinv:o '1'' 1, •.
11 ruf,nay

2
5
2
Hi
10
lO

f-i"J J'nr~ IJ;l-·.
I' I 'I' I I,
.

lO

P1·r~:.j:1

to

l'tli:lnd.
J u!': l!!lnl
H 1_ 1 !!;n·~ní;:
;.:lfl\"i1Ô!l1,'
~- · ·1 b
!">·c1:!

J[j
to

:)5
'·

f~ t [!1 ~ .

:15

~-~.i a1n

,. \ Er:t· T'I\Tl

to
1,_lO
3fi
lO

\ I)(H:l.IW!a

~~-i; l t ll

Sou!!! .\l;·:r"1
:·:; J_l:l j l!
0\', (•d/11_1

::-:-_, Í(Z<TI;:ud.

r•1·r 1_1: 11:1 .' ·
i

Lcs soussigné:;, dtimenf. auf.o1· isr"·8, déclm·cnl :ot:ccpler, an
nom dcs !\!Pmhrcs dn la Sociéf.é qu'ils l'"fl!'Óscntf'nl., l'n-•Pcmlcrncnl. •:i--r.k~sw:.

Le vrésent protoco!e rcstera. ouvcr'. b la sigrmlure dec;
Mcmhrcs de Ia Société; il sera
r aí ifié et Ies r a ti fications seront déposées aussHôt. qtJe
possihle nu Scr:r,~tarint. do la
:::ncif\f é.
11 cnt.rera en vigucur conf0rmé>mcnt aux rlispositions
d•· l'arfk](; :.'ti dn Paelc.

1 · 11!

~z' H_'! :•

TI H!

!J nd,.rsigned. 11<1i1w

;Jt•llH•ri:,r•tl. dnchrn

tluly

l.lt:l: tlwv
1) te 1\IcJr!:..

;•rem •', "ll heltalf 0f
1.-et s í>J· !.h<• L•·:~·~un

1vhich

thr;.
1''-~fil'r'SC'Iil,
I IH~
;d,ovr~
::ct•J: •.nd1 IH·HL.
Thr: prescnf. p,·olo!~ol will
reiw! in npcn ror sic.•:n:ll !ll'C hy
the i\Icm!Jr:r:< or l!t" Le•Jgne;
iL ,-,ill be ratifié'd and lhe
r·rr~:ri('n!ion" wil! !Jc dt•noqifcd
a': f;oon rt'~ pos~i!Jl.c wit11 I lw
f:rc!darbL of lbn L··:t<':''JC.
Jt will t:ome into lt~rec iH
<!CC(Ii'dii!WI' wil h
I l•r• )11 0\'ÍFÍilfl or ,\Pficlp ::~) ,,r thl' Cu---.;'J!:'Jl!,,

tine copie ccrtifiée conforme clu pré'.scnt. protocole sera
transm i se pai' Ir Sccl'M,n ire
r.f'néral à tons les !\lembre:• de

l·! Soeióti.
FaiL h Gcn•~vc, lc (·.inq ocfobrP mil ncuf ermt vingt el. un,
e11 un seu! cxr~mplaire, dont
I<Js tc::Lcs fmnçai.'1 cl. anglais
fr.ronf. égaleml'nt foi eL qui
rcstcra déposé dnn:; Je:, at ehídn SPrr-r-larial d0 b f~o ·
ci•;lé.

""P'
I '

P;•f.~ident

de la rinn:f<'mf.

AsscmM'5'':

,'. Cl'l'íjj'jr'd r•npy <i[' l!lt: prc-H'IIl I IOion·I \':ill b!~ 1r:tnsl1J i I I ~·I I "i f hP 8('1'1 c! :'rv--Gel•) ·.,p~ l\l'"l"''"'
· o;·,~. 1't"
Jl"T'!
;.n·~~ue:
~~ -~..
·~
,.J

_,

! ·,rnp nf. <intw,a.

lhP fiffh
do 1·
ü::~ohr•t·.
ll!nu:-;aud
111'1'' hlilltli••tl and 1·,·"'''!!1\··"IW,
in :t :c;i•J,o;Jp r·on:1, ot' .,vliir~h thc
Fr•~;··:!t ':nrl '~n?!i~!i 111\l' il:'C
lrc:ll! :'';: lwnf i e rínd '-'·!·i.· !i '.\'JII
flf' ; Pflf Íll lltr• IIITitÍ\'1'~ qf flt('
~~c•·•·d:J:. í;il. "r 11: · Lca;;tt•'.
n11
o'll'

.,r

r'

~-,/··u.~

I'[ the

/~,

·~·:nllúu:

.. ,.,·,:1

_.,s.
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Le

Secrttair~.

géneral:
.!JecN_,.QeUNI:
Emc DltUMMON
Plt01'000:t.

PRfY.POCOU!
Hl'l. l:f~f, \;,/i ;i:TN .•o\~•tliNDEMEN'r
't*l\r:i'reu: 1:'
;> M;'fr::.

nu

La

la

dt~u:·:i~·till~ A~:::-cm!•lt'~c

\.

J;~

:~el'id;,(

d<'J !htinns, sous 1,,
fll'l·fic:cncc d') [or.. Exucllencl'
le Jo;1!:;reer H. A. van Kar:.

ncbeck. assisté de l'Honorabl•.'
sir Erio Drummond, Seorétaire généJ'lll, a adopté, dans sa
séanee du 4 octobre t92t, la
résolution suívantc, compot·laut. améndement à l'article 12
dn Paete.
L'article 12 ~era rédigé
cnmme suit:

Article 12.
c Tons los Mombres de la
Société conviennent que, 8'11

s'éleve ent.re eux uri di;ffárend suseeptible d'entralner
une rupturc, ils le S()Umettront soit à la proeédure do
rnrbitrage ou ·i tta Ti}glerMnt iudiciaü•e, soU à l'examen du .Conscil. Ils eonviennenl. cneore qu'en a.uoun
cas ils ne doiwnt reoourir
tt la guerre avant rexpiration ·d'un délni de trois
mois npres la déeisloo ar ..
hitmlc ott jtuUciairc, ou te
ru.pport du Conscil.
«Dans tous lcs 01\S prévus
pnr eet artiôle, h ddtision
doit être rendue 4ans ur•
délai ra.isonnablo. ef.le rapport du Con~<eil doU êtra
élabli dans les six IilOis i
rlnlcr du .tour oi't n aura. été
r.a.isi du différcnd.:.
I..es sonesignP.s, dfiment nuf r)l'isé~. déelarcnt aooepter, au

nem dcs Membres de la @oeié-

1•5 qn'ils I'Cflrésenlent. l':tmen-

ctrment ci-dcRsus.

Le présE.'nt protocole rcstera.

ouvcrt.

à

ln

signature

des

.\C'ffJS

no

POllEJ\ EXECUTIWI

íUemlwrs rlt~ la P·ori.:té; i! Sl'!'a
ralifi,; d I"" !'ai.Hieations .~P
ront drlpns< 1Ps au~sifôl fltl!'
JHI."'Siblc• -arr ~r·r·r· 1 1:rria!. dr la
~~tl(: it'•té.

Il Pt1!.rrra en vig·urnr eoní'rt!'lnémrmt :uu di~posilinn dP
!':\rlie.lr :!(i rl11 Pa::ll'.

fit" IIIPnllwrs nf I!JP Lc::lg-•Js;
il \\ill IH' rnlilil'rl :wd IJJP r·::til'icalions will hr· dl•po3if•~rl
n.' soon as pos:;i]liP with llu•
Sr•rt'f'Lnriat of lhe Lc•a)!ue.
11. will eornr• inl11 forel' ir•
aewrdancf, willt f.he provisinm; or ,\J'Iil·le ~·r, of flr•' C•t-

\ ''n:1nL

uf !111• pre-

Une cnpiol r·r·r!il'i•.l(, ~onl'or·
me du pr ···wnt fH'Oloco.Je fi('or·a
t.rnmmise par· Ir Secrétairr:
g-,··néral it ''''';; Ir•-; ''!·Pmhn•s d,-.

sfnt l'rot.ocnl \l'ill l.H· tran~
mil!ld ]1,· fhn ~~errr•f,:JrY-tlf'
lli'ral fo ·:111. !lll'!lJhr·r·:; ,;r !IJ·'

Faif it (ir·ni:lr'. le einq odohrr· 111il JJr•ur r·crü vingt r•.t. un,
r•n 1111 .~!'!il PXPlll'fJIHil'l' rlnnC
Ir··; I •·xf r·~ J'ran~ai;: Pf. an.~la i-;
lr•rnn f. rl~:\l:>.JlH:n!. foi d qlll
'r•-;J !'l'a dr'•Jl!.H1 dan!'l Ir-, archi-·
\r·~ drr Sr•r'l'd:trial dr• la So-

Ut•l!c at Gencva uu Lhe filfl!1
day Odrdwr· trnn U!trliSêHlri
lli!ll' ltll!1dilr'rl and !llniJI.~·-IIJJ''.
in a ~:in:.::l•·· conv. of 1.-IJil'lt !li••
Fr:•n;·lt 'and f·~rÍgli:~h lr•xh :ti'•'
]J;;I ft aufhPnfit~ aml whirh will
he Lept in 1111' at·c!Ji\·e3 ol' !IH·

r·ir11•'..

~,.,.,.i'l~riat

!~I

SfW.il~h~.

/,r•

1'1''-'sidcnf tle la d~_:I!J·i•\lln

tis sem l!lét•:

.\. CPI'f.ifif'rl

l'OTJY

f 11 I a.~.~ 1j ('.

or lllP

LPa~u~'.

1'i·,:,•:i,knl of thr Sc•:ot•il .tsscmfllu:

WAN KA!tN!:IllmH.

PHOTOfOL

l'HOTOCOLE
IIJ·:L\'I'W .\ t;c;

1.'.\HTICI.J;

,\:\JICC:Ili·:!\!E!'i'l'
li!' !',\C'JT.

! :l

La rleuxienw .-\sscml .It'·e tit•
Ia Soeirlt1\ dPs Natinns, sous la
pn'·side!WI' rle Kun ExrP!ltence
In .lonkheer H . . \. van KarndwPk, assist.,\ rlt.• l'!Ionnrablt~
~ir· Eric Drummond, f'P.Crt\lnirP g.'n(•!'al. a nrlopl(\ dans sa
~,::uwP. dn ·l or.(.o!Jl'(~ lfl!?f, ];1
r{•.snll!tion ~;uivan!r·, l'OillfinrUJlll. anwllilr·nwnf it l';u·ticln t::
dr1 l'act·r.
<r. r.~·~ :\1Pmhr·''ói dr. la Sori(,f<l ronviPmwnl rp!P s'ii

111' .\.':

1:1

,\,JF:\I.l:\IFYI' '1'11 ,\l:'l'II'.U:
IW TIJJ-: r:on·s.\:;T,

The Srcond M:.-;ernUy ui flr;•
l\'afhm:.;, nndPt' thr•

LP;t_0:11o~ or
l'l'I'Sirlf'.Jl(".'

or !li-; Exr'rlllf'l!eY

.ronldif'l'l'·ll. A. ,·an Jüu·ul'hrrl; wilh UH• HonoJtruhll' Ri•·
l·:rir D1 umnwnd, ~~Per·rJtary
(ir•wlral, ndopf1·rl ai ii~ llll'''lin~· oi' Odolwr !dh
1!1~!1, !IH'
fuJio\\'Íll~ l'I':"O]IIf irm, JJI'ÍIIg ;m
.\n•r•ndmen[ '" .\rlir·lo· 1:: ol'
f(ll'

t:ll\'i~ll:lilf.

« Tllf•
LP:,gllf'

MP11l)lrl'.S

or

I h··

:l~!'P!'

J'Pnrl

f lla I, \\ linnr•\'1"' !Ul\' disp!I!P sJI:t]l :Jl'Í~I'
lwhn•;•n llwm ''lti••lt llwy

di!T~l'l'.lld IW pruL se régle:·
"" racon sutisfnisnnte par In

J'l'f•!'~-~nj~>~l lll l,,. :..;rrifahl~l fO!'
stJinni:;•;ion to arlrifr·:•fion
or judil'ia/..~rlflcllleíll, and
\\ Jrieh (';IJlJ]t)f )lp c·~\1 Í.11fado-

f'.ntr·p Pll'C 1111 diH••suser,ptiblP, i1
IPlll
:l.Yis rl'lllll' sulufinn ~r·hi[r:l-·
''' ·ou jwlicitzirc, f'l si Cl'
~·r•li',vr
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Yoir di.plom.a!i•qur, la qur;;J inn ~l'l':l ~oumisc inf.r\p;rnlr>rrrl'llf. ir -1111 l'r\gll'lllPill nrhí-

on ,iudicinirc.
« Parmi ('PIIX qui

f ral

son!
hiP:'
d'rrne solulion n.rhifral" on
,iltdit·inil't', 1111 ,tJ,;r~lnr·p f.r~l~
Ir·~ dif'l't;r·r·rrrb !'Piai if,.; ir l'inlr•r·JII't'•falion d'un fraif.(· .. :·r
lout Jlllinl rlt• dndL inll'rlla1ional, ir la r·r'alitr', d<'. tou;.
rait. tf(:lli, .~"il r'dail. ~-:lahli.
t·onsl.il.ni'I'ail la rnpf.ur·r, d"rm
r•rr~ragnrnenl. inl.Pl'Wtt.ionaL. ori
il l'r',ir•ndne. orr ü la ll:lf-tll'f'.
til' la n;parnl inrr drrr· prHri
~~··n(,ralrnw.nf

fill~CPIII.i

rrnr• lr•IIP rupll!rr·.

<:La

ln

tll.ll-'''

se/'11

~oumis1•

)lCI"mnncntr• de
.lus/it•,• Jnl''l'notirnwk, rm ú
1

r:nw·

tun/c .illl•irlirlion ou cnu.J·
dr;si(]l!t;l,

pw· lr:s

JPII'Iil's 1111.
,:!111''''11--

p,·,:vu c dnns leul"s
tion.,·

onfr;,~i,-·Jij'l'.\:.

rily sc!A.Ied hy diplomacy,
t.hcy will submit t.br whole
snhjrct-matter to nt·bitra1íon or judirial .~ettfl?lnent.

« ]}if;lpltü•s a.;; to t he inf crpr.etation of a !Tcaf.y, as
lo auy •qu('s(ion of internaf io na! law. :u; f o lhe cxisf t'Hí'fl of an) fac!. whic.h, il'
•·.-.;f.abli~lwd,
woulrl cn.nsfif.ttl.n •a

brcach of any inter-

national ohligation, or· a~~ lo
the t~xLeut and nalure of f.lw
rr]mr·alion fo he made frn·

uny ~neh hreaeh; are derlared to he amun.g Uwse
"·hich am1 grnerally suitahlP f' o r· suhmission f o cu·bitralion '111' .ilf(/ido/ sr>tf/t'mcnt.
"'For tlw considl~l'f/.lion o(
an !I su.ch dispute, th1~ com·t
lo which tlw case iR 1·e{Cl'1'ed shall bc thc Pc1'nwncnt
Colo'f o{ Jnternational .Tus-ticl?, cstablislwd 'in act:m·danc" mith A1·ticlc -14, or

tribunal arn·eecl on b y
the parties to thc dispute OI'
stipulated in OnJJ cont•enfion. e.ristin(J bctll;cen them.
« 'l'hc !\1embers nf thn
J,eagull agree t.hat thcy wili
cany out in full gootl fait it
any award or decision that
nmy he rendcrerl, a.nrt lhat.
they will complies there1111'1/

(: J,r•s l\Ipmbl'f•S r! e la Soe i Mri s'eng-agt•nl. it execuh~!
r!D honnP roi le·~ srnt.enre.~
r·r·Iultw;:, pf. it nr• pas recour-ir· it Ia tW~'I't'r' (~ontt·•; louí
'\lnmbrr• dP la :-'ocié!.l~ qn i
s",- conl"ornwra. l<'autc d't'XI'eÚlion do Ia Rrnt.rner~ J,;
Con~Pi! Jll'rtPORf' ll's nlc:;m·rs
f(I!Í dniVf''llf f'fl :l~Slll'f')' J'd-

1'1'1. "

Lr-;; sonssign~,;, dínncnL aulori,-;1;~, déclar••nl. accepter, au
non1 tles ?ll•emi.Jt·e~ dr la Socitilrí qn'il,.; J'f'Jl!'(~sPnlr·nl. l'anwnr!Prr;r•nl.

ci-de~sn~.

f.p JH'tlscnl pJ'Of.ocolc !'1':4:wa
ouvr~rt
it la
~\lf'mhrr·~ dP In.

signat.ure

de,;

f!·oriébl; il sera
mt i fi f't les ral.ifieat ions ;;err.ml. rlúpm~i'·es aussitt'Jl fJilf'

r'

possible a.u
Sol'iété.

~1\l~t·,lfal'int.

d•• la

with. In Llw evcnL of UllY
failure- to carry out surh
an award o,• decision, f.lw
Gnuneil shall propose what
sleps shüuld be ta.keu lo
.gtve cffecf. t h ereto.»

Thc nndcrsignerl, heing duly
aut.horised, rlcclarc l.hal. t.hry
acccpl, on bchalf ol' the l\Ic-mhers of thc LeaguP. which thcy
r·epre~Pnl, thn nhnYn amrnrl-·

ment.
The presrnf Prolocol will
rema in open ror signal ut•e by
lhe l\Iembers of fhe Lcagtw;
it. will be rat.ified and tlw raUficaLions will hl' rlcpositr~l
as soon as possiblc with f.hc

St'Cretariat of

UH~

Lcagul'.

600

ACTOS 00 PODEf~ !'X EC:UTIVO

Il entoora en vigueur conformément àu!: disposltions de
l'article 26 du Pact~:

H will come into force in
accordanoe with the provisions of Article 26 o! tho
Covenant.
A certified copy of the precopie eertiflée conforme du prósent protocole sera sent Protocol wlll be tran:,:transmise par le Secrétaire mit.teri by the Secretary-Gegén~rai à tons Ir.~~ 1M1embres de neral to ali Members of the
LeÍigu e.
Ia Société.
DÓne at Geneva nn ftte fi>fth
Faft à Geneve, le cinq octobre mil nenf c•mt vingt d nn. day of Oct.ober, onde thousand
en nn senl exemplaire. donf. nine hundred and twonty-one.
I~ tmrt.es franç•als et anglai'l
in a single ·cony, of which the
feront égal·~merlt :foi et qui Frrmch and Etng]if;h t.exf,s ar~
restera déposé dans les archt- hoth authentJc a.nd which will
vM dtl Secrétarlaf. de la So · he kepf. in Lhe archives of the
Srcretarlat of the League.
ei~té.

Une

[,e Président de la deu:riem·?

P1·e.~ident

A.Y.~emblée:

W AN

KARNEBEEK

Le Secrétaire général:
... ERIC

Secretary-Gerzeml:
DRUMMOND

PROTOCOLE
I[>

ftEI.A't'TF A UN
J/ ARTICU:

':

r

~

I

of the Second Assembly:

PROTOCOL

15

AMENDEMEN'l' A
DU PACTE

OF AN AMENDl\IKNT TO ARTICLE
15 OF THE COVENANT

l.a deuxiêmP. Assemblée de
la Sor.iété dPS Nation'!, sous Ia
nrtil'lidence d~> Son Exeellence
Ie Jonkheer H. A. van KarnebAPk, MsisM tie l'HonorahiP.
Air Erio Drummonrf. SPCrétnire général, a adopté, dans ~a
s~.amoe du 4 octohre 1921, la
rásolutioh Ruivante. eomnort.ant. amendement à l'article
15 tiu Pacte .
"Le uremier alinéa de I'art.iole 15 sera rédigé comme
suit:

Tl1e Second Assembly of
lhe League of Nations, under
t h e Presir:l!mcy of Ris Excellfmcy .Jonkheer H. A. van
T\nrnehn~>k. wifh t.he Honourahle Rir Rric Drummond, Secrefary-Gemwal. adopterf af, ifs
~r.eetin!!' of October 4 th, 1921
ihe following resolut.ion. being
nn Amendment to Artic!e 15
o f t h e Covenant.
"The flrsf. paragraph of Article 15 shall read as folll)ws:

"S'fl s'élêve enf.re les
MAmhres de la Sociéf,é un
différend suscept.ible d'ent.rllfnAr tme rupfure et si ce
tfiff~renrt n'est naf; soumis à
18 nrocédure de l'arhitra!!'e
pu .rl ftn reglerrumt judiciaire
nl'ftvll à l'al.'tlflle 1 :l, les
'Mftnbrés df' I8 Soefété oonvielDlellt de !e portet devánt

"I! t.here should arise
hef.ween Memh~rs of the
Lea'I'UI~ anv· disnufe
likelv
fo lead to
runt.me, whioh
iR nof. suhmiffprl to arhitrafion or iudicial 11ettlement
in lHJcoritanM wifh Arf.icle
13. the MembPrs oif the Lellgue agtw~ that they will
submit the matter to thà

a
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eel. effet il
suHit que l'un d'eux avise
do ce différend le Scrrétaire
général, qui prend toutes
dispositions en vue d'une
enquête cl. rrun (':mmcn
!c Conscil. ,\

I'OHlp]!•l.''

IJ.,.-~

, mJ~:li":tJ?-;, dltmn1t au1 !(1cJàl'I~Ilt
:l(~(~l!pl f'l', au
:11 1.'1:•; ~!r•Jnhrc:1 df' 1:•. ~:•)CÍ•;
rpfi!·· 1 :•nrésrnl,ql!_ l'r••llf'l'

,. Í::;;S,
'

l

i

I'. ·: f

r

~ -·! I ~ ~ (' r: r l:: .

i .r• pn':•,·nl protocole n~ste
' r• l>llYC'J'! i> Ir~ sirmnlnn• df's
1\l:-mhres r!r J., Pn~'.i• 1 i<": il ~Pr~1
r:>~ ifi•' f't IP.~ r;JI ifit·nt.ions Re;·,,;tf l),lnn•:•:,,s
:1m::dr!l
f!lle
''""' il•l·· :111 ~-,,.,.,~,:11'irlf df' h.
~- IT

;/·I (•.

I I f'nl rPra Pn YiP:IWlll' ronfn;·n•(·rnr>r•l
,, l':•rlil·l,,
f 1 1lP

:1"'

~·,;

1\flllÍI'

disposilions
dt! P::H'IP.

l!l'l'fÍfÍI~P

f'OIIfOl'-

dn ,ir,;s,•Jtl ]wolocolc scra
!l':lll';Jni:·r• p:•;· I" S!'PJ'M,nire
,._., w;,.:,l :'1 lllll''· ''"' 1\TPmhrPs de
h~ ~.:::.·oPit~U;.
·
r·a i I :'1 (!!'ni•vP, Ir• dnn oef.o1 ,.,. 11til nr·1l\. r·e11! Yinrt "'- un,
• ,, :J!l :-•(·"' "'''lllnl:lir". rlonf.
1'11'

L

:

·

fi'"fJ,<:;

~:·nn'

f;·~n~(l~'i·-~

,-.~)·nlf'Hl"nl

('f

foi

1 :··-;!1•1':L r!(pt)-.;i' dnn~~ }Ps
. i';

,,~,

~·;/ ('JI'·f:p·i~J!

dt·

anfdais
Pt.

qui.

:trrhi-, .•

F.q ..

::r,;_
i'!':',

i,ient tlc la dcr!:rir'me

Council. Any party to the
dispute may effect such
submission by giving notice
of the existence of the
dispute to the SecretaryGeneral, who will make ali
necessary arrangements for
a full investigation and ctmsideration thcreof."
The undeJ·signcd, being duly
::111fhorised. declare that they
'·.ccept, on be!Jalf of thc Mem!•!Crs of the Le3gue which
ti1ey rep~e:,en', lh~'! aho•if'
-,rnrmdmen •..
The present. Protocol wi!l
'f'mnin opcn for ,;ignal.ure by
thP i\!Pmber~ nf flw LP1t;l1":
il. will bc ral.ified anfl · the
1 alifirafions "·i li he depw~lff>d
a~ Roon as possible with f.ho
Sccrctariat of lhe Lcague.
H will come into force in
'0rorflance wit.i1 lhe provi;ions of Article 26 of thc Covenant.
A enrtified ropy af the pre~ent. 'Protoeol will he transmiUr>cl hy llw SecrC't.ary-Gencral fn ali ~Tcmbcrs of the
l.pag-ue,
flonc at Gemn·a, on the fifth
r!Ry nf Ocf.olwt'. onc thouRaP.d

1drw hHndrf'd anfl hYI'nfv-onP .

in a smgle f'OllY. of whit;h thc
Fn•nrl! and l<;nr;lish fl'~f,; ar<>
'·oi h authenlie and whid< "ill
h e kcnt in I h e archives of I h e
c'-ecl'etariat o f t lw Lcagtw.
l'resident

\ ·;~:('1?1 !-:!._;t':

nf fhe Sccond Assrmblu:

\\' AC'f

KARNEBEEK

Le Sccr•'tairc général:

ER rc

Sccretan;-General:
DnuMMOND

PROTOCOLE

PROTOCOL

J!"í..-\'!'1~' 1\ lJ:'-: A:"-11?1\'DEMENT :\
r:.-•.PTJ~;u: 1() lll' I'.ICTE

OF AN AMENDMENT TO ARTICLE
1G OF THE COVENANT.

La tlcn~-it'-Jrp• ;\ssenth!r;e de
The Second Assembly oi'
,., Socirf?> deo; Natiuns. sons la lhe Leagne of Nation!', nnder
""'~~>iden~~ rl" f3nn Exccllence the Presidency of His Excel,, }onkheC'r II ·' \'1n Kar- lency Jonkheer H A. van

fjD2

V:lYlR 110 PODF.H EXEf!l''l'l\'ll

Jlt'lll'f'k. :u;sisló de nronomblf'
,;ir Erir Dl'ummond, Serr·MaiI'P g/·u1··t'al, a adOJllt' dam; ~<a
~~~aJI!'P du t, oclobl'l' 1!1:2·1, la
J'l'•sullJiion suinwl". r•.ornpol'fanf. anwnth•lllr·nl :'r l':u·til'l~>
!ti du Pacie.

"La dernif'•rp partir du prc-

fiPr niinl\tl !Ir l'arUc!P ·16 1lu
l'~11·l•• st•t·a r•'tli)!f. t'fl!llllll' snii:

KarnelwP!;-, wif h I hf' Honom·aId•• Sit• -~~l'il' DrummnnrJ. HP.t•.r·daJ·y-UPJWral,' adoptcd at ils
l!tPI'!ing of Uctobr1• 4 I li, 192L
lltf' fn]Jowin~~· I'('SOJttfÍOII. i~t•ill~:
:>!t :\Jlll.'llfiilH'Ilf. 1(1 ·\rfit•l·..• !li
ol llu' Cu,·enant..
"Tiw lallcr pari of lhe rir:-<1
!':-tt•agTnpll o[ Al'lielP !li nf tl1o
Cn\l'llanl .,J:all ,.,.:Jd "" f; ti1111\'.~'

··Ct!W{··Ci
s·engagcnf.
ir
I'OIIlfll''' intJnr\dialmncnt avr·1·.
J ui touiPs n•Iations eomnwr,·.iah·~ 1111 fin:mci,~rc;;, it iolt·t·dir•~ 101m rapports enlr•··
]t•S flt'I'SOill!f'S
n'sidanf. Slll'
]l'llr' l''i'l'iiiiÍJ't' d I'.PIIf'S 1'1\,,idanf SUl' IP fl'tTilOÍI't\ III'
J'l•:laf l'Il l'llpf.lll'l' fie pa!'fp
t·f it fain1 r~es:~1·r loul••s eom111 11 11
a I ion;; l'inaneil•rf'fi.
1 IITIIIltl'l'f'iall's t1U ppr·;;onnelIPs •·rrlt't' ft>s JWr·somws l'l'.sitlanf. sut· 11' lel'l'iloirn dP cPI
J•:l :li. p(. rdif's r·1•sida111. su1·
!e I.PJ'l'i to in• de Iou f. au lre
Efat mPmhrP n11 non dP Ia
:'nr i ri I (•."

'·.'. 1\ ltidt !JI'l'l~]i~ llllii(•J'1a''" i lltmcdiulely Io snh.i,~d.
il lo flH• seYC!'!llll~e of ali
lradt• ot' !'in~nc ia I r!'lalirm~.
ll11• Till~>hihil ion o f ali inl(~t·
e"tll'SI' fll'f \\'(~I)JI ] lf'I'S<HIS J'f',.:jl]jug· in fltl'ÍI' {i'LTilor·y :Jlld
(ll'l'~om; t'Psiding· in f.h11 11'1'rilon· of lhe C•WI'Il:tllf-Jn·eakillg.Hiale. and lltP fli'IIYPn1 íon of all finaneial, eomHH'J'eial UJ' )JIIJ'c;UilUJ illif•J'I'flllt'.~l' lwlween pt•t·smrs re:o.iding· in tlw ft'l'l'ilot·~- 1J\.
I li'' Ci.lll\'l'.ll:tlll.-ll!'f'Hkill~ f) I aI!' and JH~rsnns l'e~iding· IH
ltw l1·rl'ilorv or mw otll"t'
SI ali', Wllf'i flPI' a i\ll:l,lLPr oi'
I hr• Ll'lli,:UI' Ol' 1101,

Ll's ;-:otrs.~ign{·s, dúnwnf. aultwis,·,;;:, fli'claranf. aecepl.cr, au
Jllllll rim; Mernbt·es de la Sm~i~~
''; qn'il.~ l'UJII'éSclllr•IJ.L l':llrtl'tld•·nl''li I I' i-1 fpf'~ll~.

Thn nnrl,.r·signnd, h r ing duly
dnelarn I hal llw.v
:wl'PJd. 1111 lwlialt' nf f111• i\knr]ll'l'S Í•f llw LPagLII• whiclt
f.lwy
l'l'])l'f'l-'1'111.
1111' abnn~
:um·nd 11 wu f •

i,.,

I .1• pr·,··scnl. proloeoiP J'Pstera on n•J·L it Ia si.~·n:tf.urn df'.~
.\1 ,.rnfm.•s de Ia Soriété: i! sl'ra
t'aLÍ fi'' f'! Jes ra[.ificatiOrtS AflI'Otlf. dr\posr'r•s
aussiôt. qtw
r 'ltss ib!P a u Sl't'l'M :tTial. ti<• In
~r>ri< 1 lt'•·

11 Pnlt·f'ra Pll \Íg'tHJUl' eonl't.•r·nr(•menL a1rx disposil ions
,r,. I' a ri idP ?li rln J>ael".

l 'tw ~~npin tJI'I'Iifit)n confm·du pd·senl. JH'ulocolr~ s1wa
r r·a11.-;ru i se par IP RPm·l\ta ire
~ ,.Jl(•ral :'1 lous 1•·.~ i\lr•mhr'I'S i]P
In ~(Wif~h~.
Faif :'1 t:,.n,iv•J, IP einq nr·lo1•1''' tuil ncnf el'ul. Yingt d nu.
•·n •rn seu! ''Xl•mnlairr•, donl.
,,., lexfcs fralll:ais e! anglais
I r·runl. t'•galement foi et qui
r ,.;f(•t·a •lf!po'H; dan'! Ies nrelli'''~'

:Jttt.lrorisr~rl.

'J'IHI

''~

preseul.

nw in open for

\l·il~
signaf.urr~ JJ;~-·

Pro[n1WI

f li fi 'fr,ml.iiiJ'S o f tlli' J,p,ague:
it wil! he ratified and llin
ral i fie ai íon;.; will be dnposíl e1l
a,.,. soon a;.; possible wi!.h tlrP
f!errc(aJ'iaL o f Uw Ll'ag·tw.
If. will eome info forcP in
(I!'.CI)T'dattrl~ wil IJ
1111' ]J/'HYiHÍOll oi' \1·1 ic!P :!(i of lfu, Co\'Pilatt L.
A l'l'l'l.ifiPd ('ilPY of U11~ ]ll'l'~r'lll Prnt fwnl will be tr:mslllitlnl l1\· IIJP ~Pcrr!:ll·•:-nl'
ncral (11 ·ali i\lr•nÍI;1~1'" oi· 1 111'
LP:H~Uf'.
ÜIITH' :ti (;1')11'\'U, O li f.hll fi ff.!J
11:1~·
Oeln!J,•t·. nrv• lhousanrl
llilll' !Jltltd!'t'i'Í :tlld J\1'1'!!1 \'-IIIH'

,r

i:: :~ '-'Íll~~;h' l:opy, or wiJi,;lt l.lli
Fn•twlt anrl J•:pgJislt l1·xl• at'(
]H I[ h :ti! I fJI•I!f Í!' :tml \.'.I> i di ',\i!

:\C:'I'OS
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ves du Srrrrlfm•inf. dP In 811r•i(·f (·.

!JI' ],rpf. in llw arrhiws of lhe•
:--Prrf'tarial o f flw Lragun.

la. dru.l'i/· mr~
.·\ssr·mbli:l':

P1·r•sídent o{ lhe 8rcoml . \.~
sem bht:

J,,. l'i',:sident de

\'.\>;

j\.\E:"l'EOEEK

Seaetary-f;enl!ral:

PHOTOCOL

f.'Jt(J"I'fJC(J I.E
lti:L,\'fll-' .\ !J~ .'.;\IF'iTII-:\lE~'T
L'.lllTICLJ: :!(i I li" J>.\1 :TE.

\

IOF .\:>1 :\ME);Dl\IE:-IT TO AHTICLJ-;
:!ti fW 'filE CO\"E:'<.\!>1'.

La r.kuxii•nir' .\s~eni!Jll.'·" rln
la Socid.(· rll's Nnt.iun.-<, '".ILI~ h
pr(•sidrnrn rlr• Sun E:mellrnre
11' .lonkhrr'J' 1!. A. YUIJ 1\.ar·l!''·ln•Pk. assisl.ri de rifonorablr~
~ir Eric Dl·rmrmoncl, Sr.crMal-·
rr• :;/·nf':ral. a adoplé d::mfi c:a
Fri[JTH'C'. du :: or:f.obrr~ 1021 la
r·ésolu Lion :,;u ivan IP, comporlant. amrndern,.nt h J'ar•l.ir'lr. 2ti
du Paetr.
1: Le premiPr alincla de l'arl.icll' 2G d11 l'actc Sf>l'a l'Plllflla-

Thc Snconcl As~r·mbly of Ih •
Lea.:,:ur of Nations. undf'l' tlw
Presidem·~· o f li i.' Exct•ltrney

c•'• pat• Ir• (roxf,• "lli\·anl:

.Jonkhcer ll . .\. van Kanwbeek \dth Uw Hon11ur·ahlr Sit·
Eric Drummond, l-'Pcretar~·-·
General, adoptrd al its l!lePIing of Odolwr 3rd, o!U21, tht'
J'ollowing rr-solution, heing ru1
Anwnclment lo .-\rtic.lo 2G r'r
! h e Covrnanl.
«Tho firsL paragraph o.f Al'f.icle 26 of lhe Covcnant. sha!l
hc rcplac.cd h~· f hP fnllo1vin:::;

t•cxt.:
« Les

Amendemen!s ar r
pr,··!"Pilt. Par·tr) rll)nt. le texk
am·a r'•t.r; volr_, pnr l"A~sem
]l[(,p it la majnr·if.r; des !roi~
•tuad~. ]Jft!'lllÍ lr•c;f!ueh doifigU!'t'l' !e:; \"0\llX dr•
lous l'l~R :\lemhrt•s du Crm-

\"l'llL

sril reprr1scntrls à la rr',union, entrrront. Pn vigucur
di•s leu r rati ficat.ion pn1· Ie~
i\lemi.Jrcs de la Soeit'té donL
Ir·~
rern·rsrnlanls compo"Uit•nf. to Conseil lors d"u volr, ef, par· la mn.ior·ilr'• fh
('I' !IX donl. ks l'Cpt·r~enlanl ~
l·•t'llli'Ili

1".\~_Qpm!Jlr:,._ ~

<( ,\mendmcnls to lhe JH'PscnL Covr·nanl thc lexl. üf
wh ich shal I baNe hc~n voled
hy lhe Assemhly on a thre.r• ..
J'ourths majority, in whidr
there ~ha.Il bo incluclcd t.ii•J
votes o1' ali lhe Membcrs or
t.ho Couneil representer\ a:.
t.hn nllnct.ing-, will I ake e ffect. whr•n rn.ti fi·f"d by th'l
Mcmbcr;; of Uw Leagw.~
whose Hcpl'CSf>nl.af.ivcf! romposcd the Council whon the
votn wa" laken and hy lh•l
majariLy of t.h-ose whos•~
Rcrwesrnlalivo~
J'orm f.]p•
As~embly.t>

dunvmt aufor·is:;s, dérlat·r.•nl. accepter, aa
LP>: ~onssi;::ntls,

rt11m r[,.s l\lr~rnl:rp;

,, . qu'ils
rL

•rwnl

de la Socié-

reprr•.~rnlenl.

ci-d(·"~ll-'.

l':mwn-

Thc undersigned, hreíng duly
:mthorised, declare thal thPy
acccpt, on lwhalf of i.ht.• .\1Nllbcrs of thc Lraguo \Yhieh thr.y
l'(·pres.rnt.. t h r> ahoYr amend-

menl.

ACTOS DO PODER !eXECUTIVO

'Le présent protocole restera
ouvert à la signature dos
Membres de la Société; il sera
rat1ifié et les ratifications seront déposée$ aussitôt qua
possible au Secrétariet de la
Société.
11 entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 26 du Pact.e.
Une copie certifiée conforme du présent protocole sera
transmise par le Secrétaire
général à tous J.es 1Mcmbres de
la Société.
Fait à Geneve, !e c~q octobre mil neuf cent vi~et un.
e~ un seul exemplaire, dont
les textes franç·ais et anglais
reront également foi et qui
restara <léposé dans les archives du .Secrétariat de la Société.

1'he present Protocol wilí
remain open for signature by
the Members of Lhe Leagu~,
it will be ratified and the ratifications will bo deposited
as soon as possible with the
Seeret.ariat of the League.
Jt will come into force m
aecordance with the provisions of Article · 26 of the
Covenant.
A certified copy of the present Protocol will be transmitted by the e.ecretary-General to ali Members of the
League.
Done at Geneva on the fifLh
day of October, one thousand
nine hund!'ed and twenty-one,
in a single copy, of which the
French and E:nglish texts are
both authentic and which wili
be kept in the archives of the
Secretariat ot the League.

Le PrésitUnt de la deu:xieme
A uemblée:

President of the Second Assembly:

W AN KARNEJ3EEK

Le Secrt!taire général:

Secretary-General:

ERIC DRUMMOND

E tendo sido os mesmos Ac·tos, cu.io teôr fica acima
transcripto, approvados pelo Congresso Nacional, os confirmo
e ratifico, e, pela presente, os dou por firmes e valiosos, para
produzirem seus devidos effeitos, promettendo que serão
cumpridos inviolavelmente.
Em firmez;a do que. mandei passar esta Carta, que assigno e é sellada com o sello das Armas da Republica e subscri.pta pelo Ministro de Estado das Relacões .Exteriores.
Dada no Pal·acio d~ Presidencia, no Rio de Janeiro, aos
dous dias do mez de maio de mil novecentos e vinte e tres,
102• da Dndependencia e 35• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BER."'iARDES.

José Feli:x Alves Pacheco.

ÁCTOS DO POD_ER io:XECUTIVO

DECRETO N. 16.133 -

DE

25

DE AGOSTO DE

1923

Paz publico o deposito de rati{icação, pela Republica de Guatemala, dos actos postaes assignaaos em Httenos Aires em
lgj#
O PI\esident,e da Republica dos Esbdos Unidos uo Brasil,
faz publico que, segundo communica'cão dirigida ao Ministerio das Relacões Exteriores, pela Embaixada Argentina nesta
Capital, por nota de 26 de julho proximo passado, o Governo
da Repubhca de Guatemala fez depositar po archivo do 1\finisterio das Relações Exteriores e Culto, em Buenos Aires,
aos 30 de junho deste anno, o instrumento de ratificação. por
parte daquelle Governo, da Convenção principal da União
Postal Pau-Americana e do Convenio sobre encommendas
püstaes, com os seus respectivos protocollos finaes e regulamentos de execução, assim como do Convenio sobre vales postaes, actos esses concluídos em Buenos Aires aos 15 de setembro de 1921.

Rio de Janeiro, 25 de agosto de 1923, 102• da Independencia e 35• da Republiea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Jo&6 Felix Alves Pacheco.

DFCRETO !\'. 16.1:14

-DE

27

DE AGOSTO DE

1923

Approva o nuamcnto do capital de responsabilidade pà.,.a as
suas operações no Brasil, de 750:000$ para 1.500:000$, da
Alliance Assurance Company, Limited, com séde em
Londres
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
att,endendo ao que re-quereu a Alliance Assumnce Company,
IJimited, oom séde em Londres, autorizada a funccionar no
Brasil de ac-côrdo com os decretGB ns. 8. 864, de 2 do agosto do
1!H1. e 15.9.S4, de 13 de março do corrente nnuo, resolve approvar o augmento do capital de responsabilidade para as "'uas
ope,rações no Brasil, de 750:000$ para f.500 :000$ (mil e quinhentos contos de réis) .
Rit) de .Janeiro, 21 de agosto de 1923, i 02• da Independene..ia e 3,5o da Republica.
AJ\'rHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.

1
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t\CTOS DO PODE!t .r;XP:CUTIHI

.S tle lt.TJI'Íl do r.oi'ufilifiadc }JilU[ÍCII, 1la1'[C

/IN/uru St'llli r•jf.dto " ,,,.,.i'l'fo n. 1 /i,Y98, d~!
I'Cillt: lll/llli,

1/111'

di'SUJII'Iijii'ÍOII, JHI'

dos

tal'ellos do sitio Hua{{al'u, dr! prozn·icdade de ;lbi.lio
Rw'l'os , . .1/iulll'l P(llatino, .~itwrlu 'IW liilonw;fJ'o l f" da
F::l.l'fl'h' d·· J'Nro Soroclfl,u:w, Eslw'o d•! S. 1'o11ln
d~

Lclndo~

(_) Pr'P:drknlr: ri;, dcpubliea du-:
l'•"nlvc:

l'nidw dr1 HrôloÍI

"•'Jil pff,•jf,," dr:r.'.f',•lu 11.
I:·.~'~IH, ,:,_,; rJ,• ;J!,ril
:n.Jt(l, •tllr' f!,·sapt'O!Il'i"r'. i"''' utilidad•• pnldiea.
jldl[l' dfl·' f,.,.,.,.nn,, do ~ilin Ül' Hú:>.ffHI:J, dr· Jli'I.IJll'ir:d:ld•· fi•·
\l•ili" dr· llll!'l'"" r• 'liguei Pala! itll'. sil11:tda 1111 kilonH·Iro 11'',
<h J<·=fl';Jr!:.t dt• FmT" Sorucahana. di-drirlll d:t Li'l'''· r·,rllliii'I':J
,r· ~. l'aul", Esladn tlt• S. P;:~.ul''·

l)r:!'l;n·;,

·!"

enTI'i'lli•·

Hiu rle .Jarwirn, '27 1k H>!nslu fi,• !\1:.:·•. lfJ·!'' •h Jnd•·pulld··win r· ~i;-Jv da ltt>publiea.
\n·;'HT'l:

n.

nECTIE'J'O 1\. t n. l::JG --

PE

r:.~

Srr.\·_, llEn;.;:\r:m:s.

.1. Sampaio Yidt.tl.

:n

IJJ: Aw)sTo nr;

Hr:::

I lu···. ur• ;!Hniste;·io da .Juslh:a c A1:uor:ios lnkl'iu1'1~s. n n·cdilo

de 2U.'HOO, JWI'a 1'CU!fil1'1'i;:;al' 11 I'SC1'Í)Jflli'O('iín do
'l'hr•sou1·n Nocinnul, nos tcnnos do df'crl'/(1 /Nti"l"firn lllt,,t,·rn .'; .fl8$, (/f' .'11 rlf' .irmdrn tf,• lf!].'l

':S]If'Ciul

U .l't'l!~ideníe du Hepuhlieu dos E,:;lado:-; l'nidiJ,; du Bra~il,
I•·JJdu ouYido n Tribunal de Contus, Hns íennm; do ar!. 03 do
""''~'''lo n. l fi. 78:3, do H do novembro de 19:22, t•es01Ye, usando
·la nulorizaçfl.r, !'nns!ante do deerelo n. 4.ll8i, de :n t]p janeiro
dt.• tu~:J, nlJri1· an ~linbl.r•J•io da Ju~fir:a n l\'rg·\'l'i<Js Ini"J'iurr~ "
r:rt>dilo e8tweial rle '27-\:!iHJU, para reg-ulaeizal' a r~srTipturaçãu
• In Tlwsouro Nacional. no que cunel't·nr~ ;i arquü;i,.:iio ri·~ uma
,·.aJ!lbial tlr srtecent.u,: fra!l{~os post<~. :í. di,:p11siç.ão da J::lllll~~i:.:ada
!lo Brasil, em Paris, afim dn OC!'OI't·••t· :is r!PSJWZ~JS enm a, 1'1'IIIP~>::r. par·a a Esr~ola Nat·.ional df' Hl'll:l-= .\1'1•··"· d<~H IJ·:d<:di!P>: rln
'"''hiuHi:-:fa lil'lli'ÍfJTII' Ca\allt!iro.

Hio de Jmwiro, 31 dP

,,,.,!Cia

1;

:Jf> 0 {j(l fiC}lUfJ[j('.::J.

<tCTJst ..

d•· Hl'!:l. 1(1.'!" ri•· lnd•·Iwii-

Annwn D.\ í:;ILVA HEaN .ump;.
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DECRETO N. 16.136 A---., DB :H DE AGOSTO OE 1923

.\ln·c, pelo Ninislcri.o da Fazen.da o c1•edito de 144:.'100$, ptltl'a
.
1JayamcJ,to de vencimentos á um superintendente e ~o
c11earrcqados do serviço de venda externa do scllo adhesiw, nesta C(l})ila.Z
O Prc!:'idenl e ua Hcpublíc<t dos Estados Unidos do Brasil:
2'\a conforrllidadn do art. o~ do decreto n. 16.020, de 25
rk ;Jbl'il ull.imo e tendo ouvido o 'l'ribunal de Contas ria fórma
do tTt;ulumutLo approvaclo pelo decreto n. 15.770, de J de
''' •\r•mhn• Ü·l J!l:?~. resulvc abrir, pelo l\linistcrio da Fazenda,
",.,.,.dilu de t.\í:!IOO~. pará occorrcr ao pagamento de vcncilll"llfos " qnchra:-;, JHI período de 1 de junho a 31 de dezem'"'" d•.• 1!1:!0, a urn ::;uperintcndcntc e 20 encarregados fio ser' i'.'' de Yr'rHia f'X(••rrta do srllo adhcsivo, nesta Capital.

Hk•
d,·ncia c

d·~
~;s•

Janeiro, :31 dn agn,.:lo rlr,
da llPllllhlirn.

1!1~:l.

10?" da Tnrlcpcn-

ARTIIUI\ DA SILV.\ BER."l'ARDES.

R. A. • Sampaio Vidal.

folha original em branco

folha original em branco
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I H·:Cill:T( J .\. 10. s li --- nE 1 i nE ;'I(U\'EJIItuno ng t !122
juri.wlir~·av do ,lJinisteJ•io da Ayl'icu.ltura, In~
llust ria ,, Cmnnll'l't:io a forre c o 1laVi1hão .znnexos ao Palllcio das /wlusi/'Íns ''" f,':t]Wsiçii.o Internacional do Ccn-

Tl'ltnsf'''l'c ])fll'a u
1,. /lllJ'ÍI),

.

U l't·•·-idf'til•• cl:t it•Tntlolka do:' E~tados unidos do Bra;;iJ
rl•·cn·l a:
_\ ,.: i:m nnie••- Ficam lran"fl'I'iuos JHU'a a jurisdicção óo

JlitJi.,lnin da ;\!!ricnllnt·a. Indnsfl'ia c Commercio a toiTe e o
J•:n·ilhfio annc:>~i~ an Palacio da~ lnt.lnstriaf'. da l~xpo~i.-:ão lnl•·t·n:u~ional do Cenlenarin, para "er·
nos lllC!;HIOJS in;;tallada
;~ llit·,·,·loria ,•,. ""f.Porolngia, rm·(lgada~ as
dh!loc:ir~ül'.~
em
l'<•llft·;lr'in.
lti11 de .Janeiro, 1 í I](' nu\ellthro llc 1!122, 101" tiit lntlepend•·twi:l '' :H" da lll'pllhlit·u.

EPr'rAcro PEssch,
J. Pires dv Rio.

I lF.r:flF;"f(l \. ·I:;. R:':' -DE 1 í DE ~O\'E1\mno DE 19:?:2

.IJ'II''"''" t'- pluut11 riu liul"f. (/,· ll'tt./18/lliss!Iu de rJWI'(Iia elcctt'ica
''" JJmsilion llytil'o t:/.cl'lric Cumpanu, Limitcd, do 1ogm·
Pombo,~, no 1'io Paral!vl>a, município
do Conrw, Estado do llio de Janeiro, até Caseadul'o., no
Dist /'i elo Feder-n.l, c dcS01l1'VtJria os tc1'7'enos c bcm{citoJ'Ífls t:umpi'cllcndidns 1111 mesma planta.

•ll!tiUminwlo Ilha dvs

O

Prrsidrnlt~

tla fiepublica dos Estados Unidos do Brasil,

a (I •:ndmH.lo ao que rc~queJ'PU a Beasilian Hydro Blectric Com-

pauy. Limil.rd, :í qual foi transferida, nos termos do decreto
11. 1:,. :J(\R, de 20 rlc .in lho do em·rpnfe anuo, a concessão dada
lH'Iu dcereto n. I ::i .!tO:?, de 17 de marco do mesmo anno, dos
favore,; consl anles fio dccrclo n. 5. 646, de 22 de agosto de
I!IOr,, pam o aprovcilanwnf.o industrial da força hydraulica
da::; cachoeira~ exiRtentes 110 l'io Parahyba, no logar denominado Ilha do,; J'omltos: t• de accôrdo com as informações
pr•"<fa•l:ts pela Inspl'efPl'ia Federal das Estradas decrnta:
;\ 1'1. 1. • l'it·a approYada a planta quo com est.n baixa, rtt!ll'ic·ada pPIO dir·c:elor gPt'al r_f,. r.xncdienle da Secretaria de Esladn do,; :\ngorios da Via«,:ão ~~ Obras Pnhlicas, para consf.ru•·r:iin da linha d•• IJ•amnti.-~ilo d1~ Clll'l'g·ia dcrlrka da Brasilian
llvlro Eli~rlrk Cnmpan~·. Limifnd. da usina QUIJ rsta install:n·
111, lo~::~'l' t!cnominatln Ilha dos Pombos, nu rio Parahy!Ja, no
JtL!tJikipin do C:1rrno. l·~sladn flf.i Hio fio .lalll~iro, aft\ a sub-PKlariin I[Ut' a nw~um eon~lruit· rm Cascatlura. no Disfriclo FcdPr:ll.
~:1"

l':tl'H.~Ta]lhn unieo. -:'\a ronRirucção aa linha de transmisd•· Ptwrr,:·ia Pl .. r·frit•rt. a qnr.• :or• n•fere este flrerclo, a Bra-

. -~<lliOS DO PGDER EXECUTIVO

silian Hydro Electric Company, LimiLeu, fica obrigada a ohser-

Yír as seguintes condições:

a) cumprir o disposto no ar L. 35 do regulamento para segurança e policia das estradas de ferro, approvado pelo decreto n: 15.673, de 7 de setembro do corrente atmo, relativamente aos cruzamentos das vias ferreas pela linlm de transmist>ãO de.. ~nergia electrica; .
. 1 b) submetler-se ús exigencias da Hepartição Geral aos 'l'elegraphos, si a linha de transmissão atravessar ou se aproxiinar de linhas daquclla repartição;
c) náo executar a travessia de canalizaçÕPs elccfrwas .i:í
~xislenles, sem accordo próvio eom as rcspect iv as em v reza~.
acerca das precauções de defesa iudispensaveis, do qual devera
a Brasilian Hydro Electric Company, Limilcd, rt'lliell.cr uwa
cópia authentica Ml...)nspectoria l<'cderal das J~.~lr·ada~.
Art. 2." Os ._Te nos e l1cmfcitorias comprelwndidos na
planta ora appro\·ada ficam desapropriados, na conformidade
do dispGst.o no m·t. 1" do docl'eto n. 5. ü46, de ~2 de agosto de
1905, e do accórdo eorn o art. 590, § 2", n. 111, do Corllgo Civil
e a1·t. 8" do regulamento approvado pelo decreto n. 4. 956, de
V de selem h ·o de I 003.

Hio de Janeiro, 14 de novem!Jro de 1!J2.2, 101" da lndcpendencia e 34" da llepublica.
EPITACIO

PESi:iuA.

J. Pires do Hio.

:DEUHE'l'O N. !ti. 900 -

DE

:.'0 lJE DEZEMlillU IJB 1!J22

Approva o regulamento que estabelece medidas tendentes a
co(dbiJ; as fraudes na colheita, beneficiamento e en{a1·~lamento do algodão

,~·.,,

·
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos !lo Brasil.
fendo em vista a necessidade de cohibir as fraudes na colheil.a. bc11Miciament.o c enfardamento do algodão, que tant.• ,
concorrem lll:lit'a a sua desvalorização nas praças do paiz e
do est.range·ir·o, e usando da faculdade que lhe confere o artigo 49-, da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 19·21, revigorada
pelo art. 106, lettra (, da lei n. 4.555, de 10 do agosto de
1922, decreta:
. • Ai·tigo uni co. Fica approvatlo o mgulamento que estabelece provQdencias para cohibir as fmudes na colheita beÍiQf~ci.a.monto e enfar'damento do algodão, que com este baixa,
~s1gnada pelos mini~tros de Estado dos Negocios da A·gri·cultura ,Industria e Oommeroió e da Fazenda, revogadas as
disposições em contrario.

·, · .Rio

qe ,Janeiro.

p~~tfeneh(e '34.•
. ' ' .,.,
,•

,.

20 de d~zembro de .1922, 101" da In.de-

da Republica.

I

ARTHUR

DA

SILVA

BERNARDES •

Miauel Calmon ~u Pin' e Almeida.
R. A. Sampaio Vidal.
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Regulamento a que se refere o decreto n. 15.900, desta data
c:\rt. 1°. O ministro da Agricultura, Industria e Comr si abrleer.rá. na~ prinr,ipaes praças do BrasiJ. a clas~iriear;fw eommet·cintl do algodão, com o fim de cohibir .fraudes na rolheita. tlcsetH·nr,anwnto, enfardamento r. commereio
d"'~'~ producto.
1\ rt. ~". ~' clnt:sificar;f'io commercial do algodão será bast•ada rom tnHJs (lJ:ldríí,~s offir~iaes) estabelecidos por uma
('lllll!ni,,siío comptJsl.a d1• n•prrsr.nl.antes da lavoura, da inrlnsll'ia ,. "'' rolltiiH'r-eio dr algodão. nomeados para esse fim
]"·ln lltinisho da ;\grir11Hurn. sob a presidencia do snperin'''""''Jrlr rlo :-~,,ryir,o do Algodão.
\ri.. 3". t}.; 1.~ pos wrnmere.iaes do algodão, organizados
])l'la rommissiío <lP {Jllf' lraf.a o artigo 3JJ1Lerior. Hcarão, depois th~ apprn\·;ulos Tlf'lo ministro da Agricultura. ·archivados
no SPr\'iço {]li Algnrliio. afim rlr. srrür. officialmrnt:e. de bnsr
fi~ra a r·la~sifieação rommrrcial do al,godão brasi·leiro.
:\ri. 1." E' rxpr,~s~amcnf '~ prohibido, sob 'Pena de mulLa.
~Omlllrll rr franrlr~ na rolheit.a, no descaroçamento e no enfrrnltJ 'qrnlo do algorlfío, addicionando-lhe impurezas. taes ·como
lt•r·r·a. folhas. r.~pulhns, sementes, pedras; agna; algodão hulllido ~alvarlo rln itwPrHlio on dfl classe rinferior resíduos rlo
I imprza de armazrns r rlPsraroçadores ou quarsqurr outro~
'""Jl"-~ PRIJ•arrhns.
,, 1'1.. 5. o ~iio rc.'fponsavris pelas fraudes constantes do
arf.ign anlcrim•, nas parlrs !TliP lhf'fl disserem respeito, os lannllnr·ps, os nropriPf.arios dn maehinas de descaroçar e enf:m la1· n alg-llflãn 0. de usinas dn reenfardamento .
.\ t•f. ü." Riín rPspmtsavAis pelas fraudrs, verificadas na
r·ln.s.;;ifil'at:ão os vr•tHll'dfll'l'~. commissarios, eorrrtorrs r. as
I11J!sas (]t• algoclno.
Art. 7." No Srnir:o do Algodão ou ~as repartições rle~:ignarlas para tal fim. h~verá um reg-istro especial de descar·o\'ador'"''· marhinas lll' brnPficiamr.nto e usinas de reenfard:nlll'!li" r d:1s rl'sprl'l ints Jttal'e.a". com o objrdivo rle organizat· a Pslali~lit·a da produeç,ão r commercio rlo algodão e
l11111:~r Pl'fcrliYa n. sua fiscalizar:ão.
!hl. R." ~:,·,mPnli• fa•r·á rllllt'Nlido re.gistro dr. mnrra. !l
flllf'tll pnssnir iw<lalJ:q:fí" "" lwnf'fieiar, prrmmr on rrrnfardar
:rk11flfifl .
.\r·f .. !l." lHJllf'llP qur. nrr,fpncler rP.g!strar a !'nJa marca (leI ''r:·, nr•·nr·innat· no l'f'fqwc1.ivn l'l'fJIIPrimrnto:
") a marr·a :wloptada, a qual podrr:í ~r. r constitu ida por
!'01111'. l'lllhlPma 011 signal:
l1) o mrmer·o cJ,. dP,~carocadorrs, com as suas Rrrras ou
'"''" :, n11 de prr.n~as com a respectiva rapacidade;
,.) a sill!ariin do Psbhr.l,Prim'f•nfo:
d) as dinrnnRÕPs rios farrlns;
•· l n lar:l adnpl ;wla.
Ari . I O. Nfín JlfH)t~dt R f' I' rp;:dsfrarla:
ul a lltDn·a cnnslifuida Pxrlusivamrntc dr. !cUraR ou almrn'f~io

o:·~ l' i ·~TJ}r ~~;

,,.

• m:nT'' inll'll '"'

''t•rnrllt~nle

a on!ra já

rP~istrada.

li14

:\C'I'US Dll PO!H:Jl I·:XECI''J'I\11

.\t'L. 1 J. O pt·npriP(ario dt· tllll nH~Rmo desl'nroeallor poderá registrar diYrr~n~ nnn·rns pam disr·riminnr ·drlft'l'Pn!C'"
lypos {!e algodão.
Art. 1:!. l'Plu regislm dn e a da tlHll'l'::t pa~al':í o rc::;ru:-t'f i vo prupridnrio a taxa dr1 G0$000.
Art. I:1. O algodão de Yarios dcscal'(H;adores, pPrlenePnlP;; ao mesmo pr·op•rietario ttur lenha uma sô mnr·ca rc;.;istrada tlrn•rú ;;er nssignalado, além da marca, por uma letra
nn num•·ro qt.H' inrlilflll' n dc.~rarn(.'ador cl1~ nnd" pl·or·r·da. cll'
I a I man•·ira q·•tP s,•niin eonfnndant ns l'l'oduef ns .
. \T·f. l.í. O I"'"Jll'ii•lal·io d1• lllill'r':t 1'1'~;-i-·frarla fir·ar:í nllt'i-"
~adn:

11) a I'X[W·•.IiJ· :••ímt•ntc fardo" qur 11'\Tlll r·xl•·ri:P'IlH'!ll P a
lll:t•·r·a rcgisl.l·arla. a numeração r· o pc.~o hruto;
b) a n•mrttrr mensalmcnlr~ ao Set'\·ü;o do Atg;odfío, :-;o!J,
f•ir·ma ·dl' b:J!I~f im, urna re!.ar:fío do.< rardn~ r•xpr~dirln.<. rum as
'ndi<"a~,;õr-s da nlinea mlti•riot .
. \1'1. I :i. O f:\PJTit;o do ,\Jgollfto, rk...:rlr• qw• ,-,·riLqup frand•• na Iara adop[arla Jll'lo pt·oprir·lari" ·da lllal't'fl. podPr':í nlf.t-ral-:r . .(/., :ll'r.-it·rlo •·nnJ o qtH' li1r•r· lf'J'ifil'ad". dalldn dio'~r·
-I'ÍI'IJCia ao rf'i'PI'ido pl'Opt·ictario .
. \.r/.. I ti. ~•·ní. ea·lH'<'IIado " l'l'!.d~í rn dn n1al'r~a i'I'Jllpt't'
if'll' as rJp.,Jai'Uf.:iír·~ ft•.ifas, p1:lo J'l',;(wctiYo Jll'I'!Jl'i•~lar·io r•,;!.ejnrn
1'111 lfe~lWI'IIl'dn COJII O Jll'l'~l.'llf•~ .l'(').!'ltlallll'llf.O.
At·/.. 11. São pouení. ser e:qvn·tado o algodã,, •·ttjo !'ai'dn
liãn ron{,•nha mat·ra rlr>vidamr·nl ,. rr\gi~lrada.
Art. IR. ~Prão 1:omrninndas mulla.:; ri•• r;oo;;; a I :OOO."i ao:-~
inl'raclol'·l'" rir tJII•• tr·ala o art.. :i"; ·de I :IJOW~. aos dr• que
frafam OS :tdS. !Í 0 f'. 'li. (' O rJnJ.H'O ll:t I'PÍOI'Íi.II'Jl('Ía. :-'Pllrfo lle·:{a
!Jyp\ltl!l'f'f' caJH'I'llada a Inan·a regi~trada.
:\rt. l!l. \'••rificarla a infrar1.:ão. 'l'l':í lauado n J'f~'iiH'I'.I.i\O
aul.•.t J!l'ln fuurcioJiill'in int·.untloid•• da t;,,.,Jiizat:Ü". " qrml :-et•;í
J111l' (']!,. assignado junlamPnt•· enJ!l as I•':<knlltnln". ~i lwnH'I'.
,. pl'!n infrár•fnr nn ~"\! r••pn•srnlanfr•. quando ui".'" ~.·unVÍI'I'.
~ 1." O infraelnr .~l'r;í infilll:tdn :1 :qll'I'-'"Ji!.lr :t 1:·srH'I'f iva
di.!l't'.'a de11t l'o rll' JO dias. Findo •·-1<- prazo. " ll!•'o:llln liilll'rir• ·
na rio appliraní 011 não a multa.
§ ~." Dn. l11•cisão (fUI.' absnl\1·r· o infr:wfn1·. li:t-.•·r:i "''lllf'l'l'
!'l'l'lll'ilO pam o ministro <laAg!'ieullura.
~ 3." •.\li•llianl" dl'pn"illl pr•:,·;., da Í!IIJ)III'I~:III'i:• da ll!llll.a,
f'c•rú lieito ;i pal'l.P l'l'l'fl!TI.'l' pn1 :1 " nljlli'lro da .\gl'intii.ura
dr•nlro do J•rnw tle 10 {lias.
§ '!." Enr qualqlll'l' da;; ll·YP'Ii 1tl'S"-'. r• r•'l'lll'~o -•.·ní. PJJCil''linhadn ao minislm JlOt' infl'l'lli!"dio d,l :~r·I·Yil'll d·• .\l.f.:odfto,
iflll'. l'li!Í/f Í!':Í JIHI'I'('I'l' a f'I'S[li'Íio .
.\ri .. ::o. As multas não pa:;a>< snão r·u!Jrnd:t .; r:\r•r·11l i\;1lJII'llle, di• nr·•·úrdo com a fpgisla<:üu Plll \·igot' .
•\l'f. :! I. O ~~·rvi~o dr• fi~•·aliza•:iio. :11• qual iJII'Illii!JI' f'\1~
l'lllar.· a;; mr•didas (Pnrlt·HLe.~ a rullihir a.: frattrl••s na eolheita
dn ah.:odão. sf't':í Jr~if, Jll'los ftllll'eiotwrio" iliJ mini,.;ft'l'io desig-narlos nara fui l'illl IJII pi'lo;,; ~r·n i1.:1>·< ,.,I:HIII:tl'<. 11"' lr·rnto~
•lo.~ acr•i,11'1JIIS flllf' foi'Plli l:l'fi'Jll':l! f<l< •
. \t·l. :.:·!. (),.; fi!IH:L'innai'Íu.'- int·tllllhJr!o;; da I isr~aliz:li'Üo lrJ·ã" rlirPifo dP. ntt•diaP/,• d<·lllllll'i:t nu .~IISIH'ila flJJid:tnÍr•nlarla
"" franrl" 1'111 algodiio l•nfnnlad". "''[llllin:u lod;i :1 pal'fida
~,rr-·pr·ila l'll.ia

\t'IHLt

. . . ,-, ~1\l':l ~:r!r,,r·it:~rl;l :tjP·~~ r•

·.:r•

~ ,;tlJll'.
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.\rl. 23. Os casos omissos do presente regulamento serâ(j
r.)curso para n ministro da Agricultura.
Art 2~. Revogam-se as disposições tem contrario. .lliaud Colmou d1t Pin f' Almeida, - R. A. Sampaio Vidal.

DECRETO N. Hi.009-

DE

H DE ABRIL DE 1923

r:rêa n r!onselho Superior do Commm·cio e Indu.vtria
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
mando da autorização constante do art. 80, n. 10, da lei
n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, combinado com o art. 86
úa mesma lei, quo revigorou o art. 28, lll da lei n. 3. 991, de
!í dr.• janeiro de 1920, decreta:
Art. 1." :Fica crcado o Cow~elho Superior do Commereio
n Indusll'ia, o qual funccionarú oob a presidencia do ministrn
da Agricultura, lndustria c Commercio e será o orgão éo:t,ull iYo do~ pudr•r·es JHt!Jl ir o..; r~m assumptos comnwrriaes o indu;\l.riaes.
Paragrapho unico. Independentemente de consulta, o
conselho podcrú suggerir aos poderes publicos o que julg'lr
conveniente ao commcrcio, á industria e á prosperidade econoJuica do paiz.
Art. 2." Além do estudo de outros assumptos que possam
inlcre~Rar ao commcrcio interno e externo c á industria nacional, o Conselho Superior do Commcrcio e Industria o~
cupar-se-ha, especialmente, do seguinte: novos mercados ~
desenvolvimento das relações commerciaes existentes, inqueritos commerciaes. taxas e impostos, tarifas alfandegarias e ferroviarias, convcnius e tratados commcrciaes, transportes terreslt·es, maritimos e fluviaes e respectivos fretes, navegação e
rcgimcn do~ portos commcmiacs, bolsas de fundos e de mercadoria,; n navios. bancos c caixas economicas, emissões de apolir•·.~ f' I ilulos dr Predito, circulação fiduciaria. associações de
cla~~p,; c do soccorros muluos, d1·awbacks e warmnts, propagamla no paiz e no exterior, estatística industrial e commereial, seguros marilimos e terrestres, desenvolvimento das
grandes e pequenas industria;;, exposições e feiras nacionaes
~~ intnrnacionaes, congressos economicos, propriedade industrial, ensino Lechnico commercial c industrial.
Art. 3." O Conselho Superior do Commercio e Industria
~r r á eonstiluido de trinta e seis membros, a saber:
a) dii'rctot· geral de Jndustt•ia c Commercio, director gaml d•~ Eslatir-;tica. direct.or do Scrvico de Informações, presidente da Junta Commercial c syndico da Junta de Corretol'I'S do ·.\liuistcrio da Agriculf.ura. Industl'ia c Commereio;
b) dirccl.ol' geral da Eslat.istiJa Conmercial. director da
R creila Publica do 'l'hesonro Nach,.1al. director da Recebedor ia do Dist.ricl o FeriP-ral, inspector da Alfandega do Rio de
.T:mrit•n ro iu~nerfor gPral de Seguros, do 1\linisterio da FaZI'Iltla;
~)

inspcclor federal das Estradas de Ferro, inspector de
Por-for-;, Rios f' Ganacs e inspector rln Navegação, do Minis te-

'i" da

\'ia1~no f'

Ohras

Pnhli•·a~;

li fi)

d) uircdot' gP!'al dos Negocias COlllllli'II'Íar•-: 1..' Collcilllare'l,
du Minis!Prio tias HP!a!;ões ExtPriores;
,._\ pn•sidenl11 du Bm11:o C:o_ Brasil;
f) directrn· do Lloyú llrastletro;
_
_ _
a) quatr•l mpf'(~SCI!tantes da I•'edera(;aO _das_ AssoCJ_açoe.'l
c"' 111111 ·reiacc: du Hrac;il ( Camat·a de ~o~uner·cw o o _Bras ti);,_
h) trns l'PJII'I:''''nlantes da As.':oc:açac CoHHllerctal do !.to
dt•

.l;JIII\Íl'O;

.

.

i) tres I'I'Jll'l'.<l'!lfallfeR do Centro JnduRtnal d'? Hras!l;
.il 11111 r•"fil'''':itlanl'l dr• Ct•llf ro dn CnmnwtTl" " [wlus-

!,·i:':

/.:) 11111 ''''Jii'C,,entantc da Liga do Commer~io: ,
I) 11111 l'PJll'Pc-l'rlf.anlo do Cf't!lt•o lwlllsf.na! llt\ Fi::,),1 c
T,.,.,.J:lpi'lll cln algodão;
111 j d"us reprcSilfl!anfes da SDcietlade Na~ionnl de Agri-

,.,,Ji 111':\;

pessoas d'~ rcconhcr-ida cornpcl.cncia em assmnr•cll!llltnic-.os, m;eolhirlas pelo tninist.ro da A~I·ieult.ur:l, ln•!w:fria ~~ Cumrncrcio.
~ ·1." Haverá tambern o cargo de secretario geral do coH"('Iho, o rptal p::u-tieip:wCt das scssõP:-; P s\t(l!'l'illl''lldc·t·ú ludn o
: r·rvir:'' rln expediente.
~ 2." Os membros dn conselho, com r•xcep~ão do ~rcrcta
rin 1"~ral, sprvirão gratuitamente.
Art.. 1.'' Os nssumptos de que t.rata o art. 2• sr~rão disfrihnidos f\tn grupos rlisl.inetos, cada um doR ouacs const if.nirá
"hj!'do dP c!"pr•cial estudo de ullla commissão de tn~s tne!ll!P o''· nonll'nda JHlln presidmtll'.
Paragrapho unico. Salvo caso de nrgcncia. nenhum ao;snmplo ficrá submct.tido á deliherar:ão rio Conselho, !Wrn o
par!'crw da respectiva commissão.
Art. 5. o O Conselho Superior do Commcrcio c Jndusfria rcunir-se-ha, normalmente. uma vez por mez, porlendo
porém. Sf!l' convocado extraordinariamente pelo J)!'f!Sirtente,
,·.r~o{ficio, 011 a requerimento. pelo menos, de cinro membro~.
Art. ô. o o Conselho Supe!'ior do Commercio c Jnrhtsf.ria
~ '• poflPr:í. deliberar quando se acharem prcsenfcH, IH' lo lllf'-nns, dez membro,;, inclusive o prcsirlcnte.
~ 1. o AR resoluções do Commllto ·"er1io fQmafl:>s por nlaiorin r!c vof.os, sendo licito inserir na neta dcclnrnr::ío df' yofo
"' • mcmlwo quo o requerer.
~ 2. o As netas serão lavrarias pelo sccrcfnrio gm·al ou
por quem o ,;nlJsf.ituir e publicadas no Dirn·io n{(icinl.
Art. 7. • O Conselho Superior rio f;ommcrcio c I nrln~fl'ia
clcr,cr:'i annualmcnf.e. um vicr-presidcnf.r, qnn suhsl i lu i r:í. o
p:·esiflcnl.e em suas faltas ou impeflimrmtos.
Paragrapho 1m ico. Na falt.a 011 impPrlimrml n dn m·csirll1nfe c rio vicc-pJ'PSidcnf.c, os memht·ns f)l'l'SI~nf.t•s PSI'olllf~t·:ío
:rqttPI!c f!lW r!evcr(t prcsiflir :'i ses.:;iio.
Art. 8. • As commis~;iís de quP frnfa o nl'f. 4" rcnnit·-seh:ío ~11mprc rpre jul~arcrn convcniPnto á ]1na mnrr!ta do;1 sons
nfn~

n) 1\ÍJl(:o

l1:1hnlhoii.

~ 1. • O scercf.nrio g-eral rio f;nnsclho prnvir!Pnrinr:í pa1·a
qnc sejnm sempre nf.tenrlirlas enm a maxima hrPvirladP a!l
J·••qn isir.õcs que lhe forPm f1~il.a;; pclrt!l ~~nmmisslir•!'1 solm~ inl'nJ'IllHI::Ões, rlar!oi'l estafisl ico,; P. qlJal':';qnf!J' ouf.ro~; r-'enwnln!1 flp
"'''' lll)l'l's~il.Prn THll'a n P~lnrlo dos a''~mmpfn!" a ~"11 •·.:tn•''·
·'' " " P~n·:-~ o fim rll' qttr' f1·~f·• " p:,.·:Ho:r:q•l•" :•111 .,.il>!'. o
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secretario geral dirigir-se-ha dfrectamente aos diversos departamentos da administracão publica, bem como ás associações ou corporacões particulares.
Art. 9. • A secretariJL do Conselho Superior do Commercio e Indústria funccionará sob a direcclio do secretario geral, que será um especialista nos assumptos constantes do
art. 2•, e terá, além deste, o seguinte pessoal: um auxiliar,
um steno-dactylographo, um dactylographo e um continuo.
Paragrapho uni co. Para o desempenho de taes cargos
porlerão SOL' nomeados, em commisaão, funccionarios addidos
e, na falta destes, funecionarios effectivos, sem prejuízo fio
~erviço publico.
Art. 1 O. Até o fim do mez de fevereiro de cada anno, o
secretario geral do Conselho apresentará ao presidente um
rclatorio dos trabalhos do anno anterior, ao qual serão annexarlos os pareceres das commissões a que se refere o ar-:
li~o 4" e outros documentos de interesse para a elucidação
do,; assum)Jfos tle que se tenha occupado o Conselho.
Art. 1 I. O Conselho Superior do Commercio c Industria
orgmlizará o seu r1~gimento interno, no qual serão estabelecidas medidas para o perfeito funccionamenlo dos trabalhos
ria secretaria.
Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrario.
Ilio de Janeiro, H de abril de 1923, 102• da Indepenrknria e 3s• da HepulJiira.
AnTHUR D-\ SILVA BERNARDES.

!Jiiattel Calmon dtt Pin e Almeida.
R. A. Sampaio Vidal.
Francisco Sd.
José Feli:c A~ve.t Pacheco.

I li•: I :H ETO \'. I li. O:l:í- me f l DE
iiJ!}!l'ul'rz os IIT!rl·ur·,jcs 1ln

MAIO DE

19:.'3

plnnn de Wli(ormrR dn E.Tcrcito

O PrPsklPnl 11 da Hrpubl ica dos Estados Unidos do Brasil,
da -anffll'izn(.:iio -que llw confere. o art. 48, n. 1, da
Cons[i fui(.: i! o. l'P.-.:o[n• approvar as alterações no plano de unifornws rln Exereilo, que eom este b::ixam, assignaola'l peln gcllPI'UI .Jp divi,ão Fernando Srlembrino
do;} Carvalho, ministro
,;,. Esía,lo da GtH'rra.
n~anrlo

Hio de .lanPir·o, 1 f dP mnio de 1!'123,
da Hep11bliea.

102•

da Jndrpen-

dt•Jieia e :::;•

ARTHUR DA SII.VA BERNAT:DES.

J.'••nwnrlo Setemb1•ino de

Carvalho.

til R

Alterações ao plano de uniformes do Exercito, a que se refere
o decreto n. 16.035, desta data
n) Fica crendo o uniforme de gala nas guarnicões da Capifal Federal, ~i!heroy r Pl'!.ropolis para t.odns as formaturas
•·rn que <>ram man:ados '' t" ou ,, !!''uniformes,
I•:!'lpr.cific:u::t(l:

Ca}lncPII1 branco colll prnnucho

~In

prnnas

brancas,

(Jn

(l"'.?::í de comprinwnto.

Dolman d•~ panno.
nrag-onas.
C:;t.!f:ií•'• de hrirn hranro.
1.11\ :lS IJ!':l!li'H:'.

'J';1lint rom guias dou:·aola~.
Fi;tdól' duill'adn.
Botas flp r:nuro prPtn.
Esporas dP metal bran~o.
y,pnrln com hainlm J!P na· tal dourado.
OFJ·'!CI\ES 1: ASPl!Ui\''fH;

\ OFFICI.IL

,'\ /'Hii/1/S 111••1/{1/dliS

Capaect<~ Jn·anco com pcnn~rbn.
'funiea dP panno.
t::•lr~ãl) de hrilll branco.
Hot"as ou !H'l'llf'ÍI'a:'\ l'iltll IHll'ZI'.~'IIÍII.'-' tk enut·o prPio.
] lr:lg'Oll:lR.
])l'anl'a.~.

Lu 1·as

Ciofo-fnlaharf<'
}>;pnda.

l'fllll

r:!llh.

Fiadnt· ilom·adn.
Espora~

d•· rnrfal hr:u~e:J.

A ai'! illtaria tJ.'<ar:t pcnnarlto t)l'efo, do mMlrlo ar.tnal. r• a
c·antllal'ia e!'ÍIII'Íra ltrallf':t, l'!ll Jén11~'- •le eltnrão, rr:m 0'":!5 dt.!
('• ljj 1]11' i lllf'llf o.
o einfo-tnlnhar-f.r P guia ~f't'ãn dP f'OUI'O prrto t•nvcrnizadcJ
l•nra n~ ol'fil~irt••s P a~pir:wfr•3 a offi1·ial dP at'filiHH'ia, P df'
:·•••11·n ~11-:tJI('O, famllf'IIJ •·m···rnizndn. 1•:n·a "" "" •·:nnllnria, "~'
'!IIIJdo " lllflllc•ln 'I'. I.

C:cp:t•···l''

Jn·~tn•·o

''"11'

r~<pig:ío

,J,.

llJPfnl rlnlJI':lll•~. ~~~~ f1"'.0i~•

.. ,. :I! I UI':\.

brim l•ratwo.
h ri 111. branco.
Cill.to-lalnlwJ·I•' e guia df' r.ouro preto f'llHJ'llizarln
Tuuic·a
Cairão

!(,•

r!11

)'>'l'lii'Írfl'

f'

(llif'ZI:'~IIÍtl'l

de CU!H'II

1'1'\'(ll,

'I'. T.
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Drago nas.
LuYas brancas.
Fiador dourado.
Espada.
0:> officiac.~ monf.ados usarão espora:s de mctnl l'anco,
~rndo-Hw~ fnr,ulfa'<.ln o uso de botas de couro preto.
PRAÇAS

. \;·;nos mm1fnrl,n.~

Cr.pae L~! e JH·am· 11.
Tunit·a dP panno modelo actunl.
Cal!~iio de b1·im branco modelo actual.
PPJ;nciras e lwl'zrgnins rh~ couro prr!o.

Cltar!al r'ÍJ'as.
LnYa.~ hr:uJ,·a~

d1• a]!!,,Hlão.

E~tladn.

Espm·as dP melai nnJnrrllo.

:\s pra\:as de eavallaria terão no capacete uma c!'inctra
hranta. f'nJ f(n·ma de chorão, com 0"',25 de comprimento c as
"'~ artilharia um cspigãu de latão polido, de 0"',075 de altura.
,\;; pra~,:as de artilharia usarão cinto-Lalabal'te com guia e
fiador dr: sola et•'r nalur::-.1 e a;; de cavnllaria rinto-talabart,_,
!.llirt I' rinrlor·d,. eom·o l1rancn, fudo T. I.
A1•nws a pé

CapacdP hraneo com f'''pigfio de latão polirlo, lle 0'",075, de
:dI nm.

Tunica de h rim branco T. T.
Cair !lo dP h rim branco.
Cinl 11rfín <'nm suspr>nsorios c poria-sabre rlr sola cri:• naf m·a I 'J'. l.

Pei·Iwirns " bnrzrguins de couro Ili'P[n.
Chn!'ln I P ira~.
f•1vas hraneas de algor.liio.
-- As gola-; das tunicas bran~ns das 11raças df. infantaria
IPT'fi.o lrrt)Wzio" dP panno gat·ance e as df' engenharia azul-turrpwza. As ba~t·.~ dPsses trapezios medirão, respectivamente
fl'",O:í a 0"',0G n 0"',07 a 0 ,08 c a altura será rlc 0m,O<i a 0m.06.
ú) Firam ndopl aclns o honnct americano com capa do flalll'lla hranea nnc; I". 2" e \" uniforml'.~ e com capa de panno
no :1", l'lll s11bsl ifuil:fío ao :•r~lual krp·i. val'a os officiaes gcneI'UP~. ol'fieiaP;:; " aspiranfrs a ot'Heial das armas f' srrvi~os do
rx,•r·rilo rl1• I" li nlra, Pxcrptnados os dr.~ cavallarir- quaulo no
rir~ r·n p:t f!,• nanella lll'anea.
01

Ron11et cnm capa de flnnrUa bmnr.o
r-·.

E'JWCifif":t~:fin:

Officiaes generarR

Capa cl\' flanrlla branca circundaua por vivo cte pnnno •lo
dolman, rinl a de wllndo azul· escuro, com Qm,Oô de largura,

li~O
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'"''·dada a om·o, eon(Pnilo as m·n~rls d3 Jlppnbliea bonl:tda~ a
praia;

1\ot.õrs douJ•ados;
.Jugular prda •)IWernizada;
l'nla preta 1mvernizada.
Offiein··~

" aspiranl.f's n nffieial

t:at•~t "" ll:tll''!la llr:nwa t•irrun•Lllf:, Jl'"' 11111 ,;,.,. ,,,. p:11111"
,,., lttlliea do I" nnifr•rmn;
t:inla "" p:lll!lll dns platinas do !i" unif'Prnle.
I Ji·;lirll'tiv" da al'l!la "'J ser·vi~.o. d·· TIH'ial brmH'''• PILI'ÍIIIa-

'• I'''''

I!Cll lop(' dn OniJI:! dt·
Ho[ llf'S donrallos .

dirtntf'lnJ

.]lléól!f:ll' I!Ulll'lllf:l, Sdll'i'llll"f:t a
f':li:1

'''1111 <1'' r~··q·p~ rn .;,.J:v~;<.

flllf l":l

)'l'l'f.'l

1'11\ I'IIIÍI:Hf:l.

1'11\l'f"llÍZ:Jd:t.

l'l"l'i:J

/10111/l'f

1"11111

1'(1]111

dr•

/lU/1/111

Crtp:'l enm prtnno dn rlni!Prtn rirr'JILJrlada JH'r nm Yivo ga1.'1111'''·

1::n1n

d:llla
li I

:1

rlr~

Y<'lindn

aznl-f'~euro.

r·,ml••rHf,, a~ :li'Jr,:l'1

lilll'o,

,.,m, Om.fl(i de lnrgnra. J,,,._
da H"]'llhlir·a hnnlad:1~ a

:il:t.
Hnf Õf's rlournrlos .
.lll:::ular prda Pllvrrniz:-trh.
!•af:t prda t'l!Yf'rnizada.
O!fki:1f"' " a~'l'irnnfw; :•. r,ffit·ial

t:apa ti<' p:1111111 da f111lira 11G 1" nnifor'lllf' t•irr·nrlll:lli:l P"~'
:·arant·•· (lli:Uif'n p:11·:-~ n rn' ·.Jiari:l).
Cinln "" p:u·nn ~~:li :1.'11'1' (ln·:nll':t ,,:11·:t :1 l':tntltm i:•.•. ''""I
l'!!t.tl:iri d~\ 1an.rnra.
I »i·;f irlf'l ivn da arma nn Sf'I'Vit;n. ,,,. llll'f:tl hranrn l'tll'ini:t-·
"" T"•T' 111r1 fope rlr~ ·Ont,O'? dl' diamPII'n, r·nm :-te; rtiJ't'.'' !Wt'Íilll:li'''·
n,fõf's dllnl':lrlos (11xyrlndo::; pnra a r:wallaria) .
.Jnrmlar donrada (PI'f'frt ''IIYI'I'Ili.':lih pa1·a a (':t\·:11t:1~·ia 1.
"1•1

,j,,

l'ab preta

l'll\"l'l'llizada.

COMPO~TÇ.\0

1') ()~ lllliflll'lllf''
rntHJliF-:if;~ll:

nos

TP.HFOfl ~!E~

rJ11 J•~XPI'f'ifn d' '1' fillh:l ft•r·fto

:l ~-I".~I!Íllfl'

1" 1111ifnl·llll'
]llllllt:tll "" Jt:t1lll1• :ttlll 1'1'1'1'1'.!•• f'PIIl !!td:t
f<llllhll.~ bll!'d:trJo~ a llll!'ll, :tlalll:H'I'S d1~ l'l'fi'IIZ f)l'l'fll. dt:t~~~~1!:1 . hnrHv•t. rlflll•r·ic:m" co''' r·r•pa dl' fl:n1,.1fa hr·allt·a r• ··ir !f a
I'
I

·rrl~r·h

a

O!lr'n,

(':lfr·~l

dP

p:lflfli)

~:n·:ltlf'{' •.•• ,,.

lic.·ir·n

•fr•

··~···1~1

'
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prela, couteudo Jolhas e fructos de carvalho, talim com guias
douradas, cspar!:J. com !bainha de n;~etal dourado, fiador dourado, luvas de pellica bt'anca, botinas ou borzeguins pretos e
]'('lainas de flanella branca.
2• mtírormo -- 'funica do brim branco, calça de brim
!tranco, dragona~. honnet americano com capa de flanella
l.1r anea e t·iul.a !JConlada a ouro, botinas ou borzeguins bran,... s. luvas •k pl'!lit·a hraul'a, talim com guias donmrlas, fiador
,. <'!'[I<Hia do 1" nnil'oll'!lW.
:1• unifornw -- TnHil'a de panno azul ferrete com gola
~-:11·:m::r·. '' n, '''"·<lado, platina~ de cordão de prata trançado,
l•"llltd anJr•riL"<~uu e•.llll ropa de panno c cinta bordada a ouro,
':!l•:a (r•.altJi"J cln I" unifor111e, cinto talahade e guia de ca,::!lr:o a1.r!l n:arinl!o, !'!lapas douradas 110 fecho, (modelo I.
: :. ) , ~"~[Htd:1 ;:om bai.nha de couro, fiador de couro preto eHvr•I'IIÍzado. lnvas hraneac>, brttina~
(borzegnins) o pcrncir·as
t"·r•f:t:', r~ p;:pr•l'a" (botas l'Olll cspoms ou espol'ins).
,\" unifnrnH' -- Tnnica de brim branco, ealr::a rle bri111
I• ·alll'<l, pia' i nas ;·olll'l'fas df.' vcllnrio azul escuro, honlWL arncrir:ano cnn1 r·opa r!P. flanella branca c cinta bordada a ourr.,
l>nfil'~''· l:~li'Z•"~,IIilli. nu sapalos hranc<Js, luvas hrant:a~. fali111
1'11111 guia, t'Sparla r.: riarlor do 3" umformc.
5" uniforn~c Tuniea de flanella 'kaki, ealção (calçx)'
rir> flanclla ln1ki, piai inas do -ia uniforme, bonnct american)
('rHll eopa do flanella lmki r eint.a bordada a ouro, cinto-LaJa ..
harle, guia c fiadnr tudo rln couro castanho, espada do 3~ uniJ'nt'lllf', IHYas rastanhas, botinas (borZcgUins) c pemeiras pt;~
l:r:' r: cspnras (hnlas com esporas ou csporins).
G" unil'orrrw - Tunica de brim kaki, calção (calça) de
,(II'Íill ];ald. honn!'l. arnf'l'ieano do 5" uniforme, e estrellas de
''"'la! pr:tlr•ado i11rlica!.ivas do post:-~, cintn-talabartc. guia r!
fi:ulnr. Indo rir eot1m en~tanlw, eflpada do 3" uniforme, luva~
r· a,.; I anhas. lloUnas (horzeguins) e perneiras pretas c esporas
'''"las r""' r:'rnras).
fll·TICL\ Efl E MlPinANTES A OPPIC!AJ,

1" unifo1·rnr - Tunica de panno, dragonas, calea de punnr' :.:armu·r~ colll listras de panno da lunica, bonnct amerieano
'11111 <·opa do flanclla branca c cinta de panno da tuniea, boI in a~ (hrrrz"~llil!~) p:·c!as, cinto-talabarte e gnm de couro
prelo l'll\'f'l'niwrln (ht·mwflo; para a cavallaria), espada, fiador
rlnm·arlo, I lf\:a~ l!r·anr:a~ de pcllica e polaina3 de flanclla bran(':1. (alinmt t:).
2" 1111 i fo1·n~c - Tnnic::t r! c· brim branco, calca rio brim
l11·aneo, dragonas, llonnet americano com copa ôe flanolla
111 anea ;• l'iniJ de panno elas platinas do 5" uniforme, botinas
( ltnrzcguim) hnnH'as. luvas rle pcllica branca, fiador dourado,
1':-ipada, tal im com ~ui a de couro preto envernizado (branca
p:tra a ravallaria).
:J• u11if"l'll1P. -- T;mica ric panno, platinas élc metal hran-.
r·"· <·al~a (r.·al;:~o) rln p:mno garanco, bonnet americano com
('11pa dr' panno ila tuniea e dnta garance, cinto-f.alabarte, guia
P fiador l.ndo de r!ouro preto envernizado (branco pâra a ca~
1 ;;l:JI'in). hnf i nas (horzeguins) pretas, perneiras pretas, espo-
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ACTUS

r·a~

(bot.n~

com

I'Spora~

IJO I'U!JJ-:ll

F:\.FCCTJ\U

on esporin1l), I'Spndn, lm·as ln·:Hll'tF

~~

I'' da i IIHs de Jlanella branca (alíw:a ~· J •
í" lllliJol'!lte - Tunica de Jn·in1 branco. t•alr·a

df' hrim
l•mneo, plat iHas cnhcrlas dr pannn das platínas ('lo 5" uHifnrIIH'. lt"llfii'L amPri!'nlln com capa de flanella branca e l'inta dn
p:lTlnn ria l.nnica rln r• nnirormr, hot.inas, borznguins ou saparo~ lll'ancus, falim r_otrt guia n fiador· llf' cnnro ca~l.anltn, r:"pa•la P. luva!'> hranr:JR
5" nnifnrn1c --- Tuniea dr I!anrlla kald. r~akãn (enif:a) rlr
rlannlla ]\aki. plafina:'l rlo 'i" unifm·rw•, hunnr:(. anJPl'icann do
i" u:lif'oJ·n''~ . ·r•n1 r·apa de flanPlia h:1ki, rinlo-lalal:mJ·I•~ con1
:.:uhl rl•• c•mro ra~Umhu, Pspalla, fiador d1• o:n11rn e:r~tanlw. hu1i nas (hrll'zt•guill~;) pl'f'ia;;, Jll'l'JWira~ rn·clas. "~Jl"T'a.~ tiJolas
,... ,,, r:''fl"''as 011 r·~pnl'ins) e luvas ea:'l.<mltas.
1\'' nnifnrmP -- r:omo n actual. snhst.ilnindn, por·•~lll, o
l•nnnd o],• l•l'ÍIIl kaki pf'lo rln ri" 11Tlif•'T'nll'. r•xt·Ppi<.J TJ~ll'<l a ca' rdl;11· ia .

11 panno da lunir·a

r•

da

rrtlr.::l

(•·alr:fi••

11"-" l" ,. :!" uni-

f'nntle:> ~I'I'll 1/l"is j'm•.
1JOilllr'f

dllt1:1'il'llll<l ---- ~JodeJo arlrH!f,

f'UIIl

eapa .rf,.

Jllllllll_;

,,, ix l''l·: ;·inla dP pannn azul Jnarinl1o: disfi11diYo' 'fi,. J1ilo!.n

a\' iadrw par·a os pilo! os ,, dl' ohscn·ador pat·a. os ollsr•r·,. adorcf'.
de Jllr>Lal hram''' encimado por um t.orll~ dr nm,02 dP diamrtro.
eom as rôrcs nacionar!';; hotõcs rlonrados: .ingnlar dnnradn.
pala prda. r~nvr..rnizada.
Tw<ir:a -- lk mor!rlo aclmllrrwnfr r·n1 ll"·O no nnirnnllo.'

.,,.,·de oli,·a.

('.~,f,·n r: l'tdt:(io
.\ I"Uf(,':l P o calt;ão de 11:lllllO !fi'Ís (t:/'
lnr:iu uiu ~-ivn ·d·" pam1o aznl nmrin!ln ao longo da~ r:o,l.ll' as ex(pr·im'''." r•nt lng-:n· das listra;. de p:llllW da" ·oln~ d•·mais
nf'fir·iae~.

lns1(JJIÜI.~ -- Em lodos
a~ insignia:'i {In~ pof'to!'i.

r.· ('.

o;; nniformf.'S, ·t':Xcrplo 1111
uo
de galiio dourml!• com 5 em. {lr•
"'"llJH'inwntu, On1,01 .Un largura e OJ11.flOrí d.-• inf·••l'Ynlln. ~"r·:iu
···dlne:u.lns Um,02 acima rlo~ punhos.
(o".

L•'icam adoptados:
O ei11t.urão ele gorgurãu de s•~-da azul marinho CO!tl uma
:o.L'1Iia dn metal dour·ado na fivel!a para os p~lolPs ·~ emblema da llepuhlie:J. tamhom de 111efaJ douradu. para o~ uiL'l'l'\ :~<low·~.
O li.'UITII srm pala. morlrln :t\'iar:~"· 1111~ ;, .. " !i•• llnii'nf'IJH'c.
''IH

,,.,.,·iço intrnw.

f" 1111irorn11' ---- Tl!lli,·a. " ,·:tl!':t. di' p:11111n m·is (•'!'. h·••11u·l.
:Hn•·t·ir·ann eont I'OJt:t "'' pannn da tunir:t, rami.";t. l•ra11ra, r•d.
laripft,, simples l'lll jJ(• Clllll :1'{ r•mLa» dl'•hradas. :~1':1\ ala. do•
"•'tl:t prl'!a, sapalu;; pr••los PnvPrnizll-rlo~. Tltl'ias prrla~. o'iltllll;i." •IP gorgnrão d!' ~t1 fla. azul marinho !'OJll uma :1!!11ia. IIH
li1 · 11:~ p:•1·a os pilnfo' ,. f'rnhlnma 1lu. ll"Jilthlio•a !':ll'a ,, .. "'"""·
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\·adores, guia til~ g·orgurão do sêda azul, lnY·as tio pellka
hranca, tlragona~. ·C~pada de metal.
~· uniform1~ Tunica e calça de brim branco, dragonas,
":uJJ i;;a lJranr.:~, enllat·inhn' duplo branco, gravata de sêda preta,
Jma3 tk iWllica bt·anca, tiuf.urão e bonitet do f• uniforme, snb~tilnida a copa f!ris {i;'l' pela d~ flanella branca. c borzpguins
hranr,(l~, espada do metal.
:~·· HnifnmH' -- Tnnil'a n calça (calção) de panno y1·is (c·1',
hotlltd, americano do 1" uniforme, camisa branca, collal'inho
riul'n, duplo, l11·anen. gravata de sêda preta, cinto-talabartc c
;;u üt clll co11ro !H'cto mvernizado, luvas de pellica branca, ó'apafn~ pr.rto~ envernizados on bolas pret-as envernizadas, tln
1 ypn a!'f uahtv•ntr Plll uso pelos aviadores. espada de metal.
·t'' unifOl'lllf\ - Tnuka r cal~a (calção) ln•im branco, pas~ttd•~iras brancas, honneL americano do 2° uniforme, sapatos
1111 hota~ rl•~ cnnt·o. pr·ef o mn·et'nizado,
camisa e collarinho
IH'<Jlleo~. lnHa:-; hram~as. gt'a\·ata de sêda preta, rinto-talalta ri<\ P guia do :lo uniform1•, (!Spada de metal.
·
;>o uni l'ormr -- De flanella verde oliva, adualnwntn w;ado Jwlos aYiadorrs. O bonnet americano t-erá pala fl jugnlar
JII'Ptas e. rnyprnizadas, cinta d~ velludo castanho, emblema c
''"' <ÍP:> eomo no 1• tmiformf', r.spada de metal.
G·> uniform" - Tunira f'. calção (calça) do brim kaki,
eanti,,a, eollarinllo mollf', duplo, t' gravata kaki, boLas pretas,
bonnet americano coni copa de flanella kaki c cinta de fita
ca~fanha. cinto-talabarte de couro castanho, luvas castanhas,
l.údo de arci\rdo eom o aclual uniforme de bri•m kaki dos aviadoJ·rs.
f) !Fica abolido o actual unifotme de lolerancla, flliC é
substituído pelv sc.~inte:
OF'FICIAES GENEHAEH

Dolman, dPagonas, calça de flanella branea com listra do
fo nuiforme, honnct. americano com copa de flane!la hranl.!-·:>.
e cinta bordada -a ouro com as armas da Republioa bordadas a
prata, luv-as de pellica branca, botinas ou borz-eguins de couro
prt•fo e polaina.~ de f!.anella branca.
OFFICJ.\ES E .\SP!Jl.\:STES ,\ OFFICIAY,

Tunica ti(• pamw. dmgonas, bonnet americano com eopa
de Jlanclla lwanea n einta de panno da tnnieado 1° uniforme,
rai1;::t lle flandla hran!'a com duas listras de panno da tunic::t
romo no 3<> tmiformc. einto-talabart.e de couro pt•ct.u envernlzarlo (IH'anco para a cavallaria), luya.s dCJ pcllica branca,
holiHas (bm·zP.!!ttinq) ri" cotlt'(' prelo e polaiim~ !11~ flanella
l>l';'lllf':l.
!II.'J:'ICL\E~

,\ \'1.\DOllr:"'

T11nica rir• panno !JI is {er, dragonas, bonnet americano do
....

1~11 i I'•Jt'HII'.

•.·an1L:t " f'ollar·inho branco::, f!l'avala de

"'~ela
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preta, calça de flanrlla branca com vivo gris {cl', cinto-l.alal•ar'f.e. de couro preto envernizado, luvas de pcllica brallCa, bulrna~ (!Jorzcguins) do couro preto c polainas brancas.
(I I

Ar:n:n.\ÇÕES NO PL.\NO DF. UNIFORMES !'ARA OS IJOCF.NTES Dr>S
r•;STAnELECTJ\TENTOS MTI,JTi\1\1>8 DJ•; F:NfiJNO

O honnef. amrrinano do plann adrralrrwntn Pllt trsr• pr~los
d,ll'i!JJlr:.' fwa ~''"·"' rl11iilo por nu ir·• r.:our t'{)pa I(P, panno azul
Jnt·r·ü~, r:inla dr•. "'Jr~urã" de süda pr·efa. eorno disl.indivo unt
r·asfPI!o, de mf'lal l•raru·o, encimado p11r um topo com as crire~ naf'ionars, pala prcla envernizada, jugttlar preta PII\Prni;;:•da 1: l~t>rú<:.~ oxyr.huus, Pnttl.••tulo n ca:-;fellu s~·rri!Jolir·o dos esl:ll•••f•·eilllr:.nlos wililarps de ensino.
Fir·a ~rtldilrrida a srr!Jrrcasnn• dn panno awl f•·rTI'IP- por
>r 111 jaqur,l.ão dn mesmo panno .
.\s l.rrniras rln flanella kaki, lir·im kald n brinn l>r<IIH'Il set·iiP d" rnorldo adnptado para os nffiria.cs c a~piranfc, n offt(·ial rln ]·~xn1~itn de 1' linha, sem os f.nqwzins da g~tla.
,\ 1.,·,,. do pa11110 rJHP r.nbrP a,: plat.inas ,: a. 1111' .,,,a qnr. a
da lnniea do parmo.
As f'Sil'ellas ria gola r, das plal.ina~ serão sultc:f.ilnlila.c: ]'l'la
'''pltcra armillar, I'Otn as rlimensfH''I aetnacs. bordada' a UIH'O
na:> ~~ollas das tunicas de panno ü de Jlanr~Jla e nas flal.inas
r-nhet·Las de pannn; nas platinas rle nwlal r, nas Lurtita'' de hrim
J,•·aneo c l;aki - rlr metal dourarln.
m;sr.nrPçÃo no .r ,\QUKr;\o

nn pa.nnt' awl ferrete, Je,·clllenle r:inlarlo; enrnprirncnfn
af.,; o 111ein do rindo JH'Iif'gar, C!'<laurlo o hraç-o nalnral!nnlllll
l'a•hidn; duas ordens de quatro hot.õcR granrlr~ com n r·astr•lln
symholi1~0 rlo.s estabelccimcnl·os militares de ensino, os rln
par iitferior á a!Lura da cintnm, os do par snperim· á altura
fias cavas, os demais om intervnllm; ignacs entre os pares suywrior ·O inf~rior; casas para os botõc;; e mais tbma na lapella.
o.~ boUics disposLos em duas linhas reei aR, os diJ par infcriol'
araslarlos 11111 do oul.ro rle Hl a 1l em. !) os dn par SIIJWl'ior
dn I~ a 1:1 em. Cada manga cont t.rns botões JWIJJJnno~ no:-:
J>liTIIInS; galõr~s nos rmnhns, cnrimarlos fllll' lllll r·asl .. lln. Trr·s
lt~tlsn:-:: os inferiores I'Olll ru•slanaf', o super·ior sr~111 pcslana n
rln larlo rlin~ilo, á allura rlo JH:ilr• .•lnnlo á coslura d" lrnlso
infrr·ior rf'qnr~rdo. po1· rlcnlrn, 11111 Cl)rln horiznnlal dr. :l 1'111.
)':u·a dar· Jllls~ag-Plll :í. guia do lalirrr.
l•'il'a ad"r>f<rdo n ]H,Illlf:'l. arJIPrÍ!·ano para pr:H:a.~ 11as f'"rlllaf.nras rir :1• unifnrnrP, mn snhstil.uir:ão ao k••pi. 'i''IHI" a
''"J':l r!P lwirn IH·arH'Il, pala prPia nll\"I'J'JJizarla. dislinl'!hlls ,.
l"d..-H:s como os dn )d•pi artrral. ei11la dn panllo da trrnka d,.,,,.
rrni l'ormn c jngular prel.a envernizada. O rias JH':trms d•' •·aYallaria trrá. porflm. a eopa de pn rmo da I unir;:.. c :• ,. i rrf a d•·
flanPlla branrl\.
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I\iO~ ü:"IFOHMES DOS OFFICIAES DA 2" CLASSE
HllSEII\-.\ D.\ 1" l.l'lHA E DO EXERCITO DA 2" LINHA

i)' _\LTEHAÇÕES

DA

-/", 2" r 3" uni{OI'11H'S
I:IIJJIO ~~~ :u·I.Jl<W". ~11l1SI ii.JJido, porém, O kcpi
t'OJJI t~apa ga1·anee, .. inla de panno da

peliJ llOtU]('I.
tuniea do 1"
nnifot'JIJt', dislinetivo ria al'lll:t 1111 ,;r,·viço, de metal (branco
par:~ a :.:" da ~~c ·~ nxydadu vara a ;!• linha), encimado por nm
I fiJI'~ de Um,U2 de diametrn, com as cõres nacionacs; botões
tfqurados. jug11lar tlnHt'ada o pala preta envernizada.
C:iul o-htlaJ,al'!r.~ e 1-jiiia de eoul'o castanho, modelo actual.,
;u,,··rít·au••

~ ..

ltHij'ol'lne

~_;,,n,, o a•·l11al. ;\ .. inla do bonnet SPrá. pül't'm. t.le P.anno
,!éaranee: capa tk flandla ltrmwa, circumdada por um vivo garaiJr.P: rl.i.sLiTII'I iYo, pala e .iug-ular como acima desrriptos. Nas
~:'"''" •la:'; l"niras lrapl'l.i"~ dn panno garance.

;';·• nnij'onnc
L:o1110 " ad.u:tl. O bo1meL será como o do l". substituída
a ··apa dn flant'lh• J,, auea pr~la kaki. Travezios garance na

~~"'''· das tunicas.

·

Cíulo-lalabarlt~ r· guia de euuro

castanh", modelo aclual._

uni j'())·mc
j

:oJ11o

o atlnal.

g11 ia de couro

ea~!

eotll

o honnet

do 5•. Cinto-talabarlc

'o

nnlw, llludclu act.ual.,
II!Sl'USIÇÕES DIVERSAS

us oHwiar>.:' gt'JH\rans, cont t) eur:so de estado-Iuaior, va~
a u;;;ar o disLindivu ora nreado, desse curso, reprcsen-

~arão

f.ad(J por u111 l'amn ti<) ]lluro. dispo;.;to em angulo. eorn uma.
:üwrt.ura rlu !J-í" a !trí". na n1anga t..lireita do dulruau c da t.uniea
d" pamw, cnt'inta!Hlo as in;;ignias do posto on r) dh;tindiYo do
''"l'Vi•~n, ,. cnm a :thl'rlura voltada para o punho; nas demai,.;
l•111il':t~ fieará :i allllt a de: Ont.l5 a Om,20 da orla da l!lar:r;·a, e:x'~''111" na tlo 2" tmif•H'Jtll'. •!IH que será eollorarlv no rec!ang:Ilo
"" vl'!ludn aztJI tl" lwnr:u direito. Bstc di:sLindivu deV•Ii''.l. -.p:·
louo·dado a ouro ""-~ 1", :!", 3" B r:í" unifonnes; de Jnetal dourado
"" í" t\ ))(lnlud" a linha hJ•atwa '"' li". O cotliTH'Írneuto do\ cada
l:tdt• do ang·nJ" ~,.,.{t clB Otn.fl'l o• a lar!1;111'a do ratno r)p JQrJre
,;1,, n::cr•dt•t·:"i tlt~ Ow.OO'J.
{)~ f.;l'Jll)[':lt'S do >'1~1'\ ir;tt tk ,;aude 1\
de illtOHde:;cia
1.1 . -:u·fi,, !la~ lllatiJtas do:; ·Í" t' ti" uniformes e nas passadeiras
tJ,, ti" "' tli~f.i,wl.i'"·~ ,J,. ~lias t\Spec.ialidadcs, em motal hraueo,
t:llt'.illlalltl<; a,; o·.~! ITlhs indiuativas do }Josto; uo L" uniforu1c n
n" l.o!Prall<'i~' ''"~''" tlistindi;vos serão bordados a onro. ua:.;
'"'t!lga,.:, U!II.Il!í al'illla rla,; (•:;l.rellas; no 3" serão dP metal
'".'"'''" e t•t~)l<tl'tld"' c"' li" 111) I". As dimenSÜl'S não d"YI'IIl exLei"- de JnJ -- \'vl, JI
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r·.~d,H·

ue

Orn,O!J a Orn,O[i lk• eOIIIJll'i lllr~nLo por Ou1.0 l ;, a 0111,020
maior largura.
. .
--Nos 1" rJ ~" uniformes dos officiaes .gcncrues. offJCiacs
(' a.'iJI i r:uli.Pó' a o l'fil' ia! (~ o!Jrigalol'io, qu anr!o incorporados, o
~~~·.o dr, polaiuac; tlrJ rlanl'lla hranea pm· JJ:uxu da ealça, snndo
faeuilal.i\o r_•111 ados suri<H~s '' Clll passe1o o uso dessas polainas ou das d1~ ltrirtr lrr:ull'n, 1:11111•;•111 por baixo da ca\1;a, 11os
11:1

.~

s11a

r)<~

f'

IIH.iflll'llli'.S .

. )<:'

loif'I':Hill

r'lll

:wiiiS ~(li'Í:I(•:-: 1111

I•Pillll'l .. rk r·:1pa "" f'lall!'ila lll'alwa
~· i:H':~

1'111

!!111

"""'o::·

JHlSS('ÍII

O

I;Sil

dtl

unifolilll' dos nlli-

g·p1•;J[.

--- J<i,::llll :1doplada~ as l"'slafla,;

1111:'

'""''Os Íltl,•ri••r·ps das

lri!IÍ!::I~ lrratll':r.-; <lu,; l)flir·iar•s r•111 !~"r:rl. l:ti'S !'UIIIII oc; d:1,; 111··
rri•·:r-: dt• !lall••ll:t J.::ll;i. ('OIII l11•i.rH'>· dellll':ldos peqJJr'lll•:.

i':l'':t :1 sr·r· azli! ..-fl'l'l'r~l,e• a r·t'J1· rio pallll" d:r-: plalin:l.'
"" · ed'lie·ia,•;, ;~;;pjr·aJtlr·:: a offir.ial " ~an;r'lllo,.; ri<· illl:llrial·i:J

f~ G'' l!ld!'II['IIID~Jolr'J':IIli'Í:! J1111ir•1·:'t ~1'1' llc::rdo e'lll :JI'Iw:
:·•wi:u·s, lfiiPI' p-; o!'l'ir\Í:Ir~.-.; \'lllltp:lrr:\':tlll indivielil:illlll'llll·, IJIII'I'
·'''lllllp:rlJIJ:tlleJo e111 I'''JII'l'SPlli:llldll :IIJIIII'id:tdl''ó.
Ih ol'fil'i:tt'~ I' pr·:11:ap il<•:-' loalalhõt•s de c:u:arlolr's llf':t-1:1". II:J.S flll'lll:tllll':l:-', 11 IIIIÍflll'llll' rir• !.!(tl:l. 01':1 1'-J'I.':trill. >'!JJr-.;l,idr1

I·>.I'!Ti/11 tu·fivjl,
0

IIIIÍI'III'IIII'

1\IJS ·'t''

cJr•

r·:ilr·:1 dt• lii'ÍIII hl':tiH~II J'nlo ,;rJçftq g-al': 1 !1r:IL
.
K !Pl<'I':Jrlu feira do S<'l'vit:" " li'U elo t·apolr' rl1· p:11wu
l::d;i 11liYa '"'''' IIIIHI<:ln T. I.
1"

ida

:1

-l"it•a :11loplado para ns nffi<•,iar~ ,. pra0a:-: rir• Inda-.; a.-;
:ll'lll:t>: I' ;ó('I'\'ÍI:II-.; (I !ISII Íllt.I'I'Jlll cl11 :-:111'1'11 -.;1'111 pala. clr• IJ:Ul<'IJ<i
"'I dr• lli'Í'II l\:tki, lólrHir•lp T. I.
- .. Os ,,ffit•i:H·~ V01H'J:tes. niTiciar•;; " aspirfJntc.s a offi1~ial,
qW111rill e'' II ~··· IIIIÍ i'OI'IIH', IJ.saf'iio a~ t•-.;i.J'<~Il:IS 11!1 ll~ gaJi'JI'S rli~-
lilll'iil·r~-.; rlr1-.; .'1'11·: p11:-•lr1c; )IIJI'il:tclo,-; :t 11111'0 1'111
J'f'i'l:tllVIII"
rJ,•
J•:llill" da lllnir!a do :l" llltil'oi'IJir•. fixar!"~ nas ll<:tlwa' :, r·111.
:I('.ÍIII:t rio-; J•lllillfl.s. !•:se;(•.:-:
l'l'l'i:tllgllloc:
ltTilu (i a i 1'111 .. de:
a :--:r!a nllrrr·a \':tf'inr:.í. ...;pg-IJI!dP a .~·r·êld!lal_~ão: ,~,: ~:diíp.~
tlr 0111,11;,:; a Olli,Ofi(l dr l'rllllpi'ÍIIJr•Jllo I' fi 111[111 de• 1:11'QIII':t. Nr·~fr•:• rli~l iJJI•I i•:m: nfín SI' n~al':'t lar·n htm.!~:HII 111;'" as
~~-lrr•llnf' lll! ''' g·:llõ<•s >:PI'fiO Plli'ÍIII:Jrlo~ peln
di~linC'Iivn
da
:li''ll:t llll ~r·l'\ it:n. li•II(IIJ -1:? a 15 111[1•1 em >iua rnainr l:rr:•.IJJ'U ,.
:'ll a :'2 ndm Plll Flt:l Jllainr alfnra. l:unlwm IHlrdndo a Plll'P;
ba-.:p

~~

f•'l'iío

il':

rln:-: aspir·:lJ1fps

:1

nffil'ial lrrfit• IIIJI:t rsi•·Plla ]HJI'rl:Jrl:• a praia

"' •lrr·p ns

11lf'Sl110S.
As lllniP~IS

- dos offiriacs V,f'lll'r·acs. nffil\i:trs r :t~'pir:m
fps n nffici:tl lr>riío IIIYI:t abPI'illl'fl na parlp poslr'I'Ínl', :"1'111CIhartlr! :'t rln dplmnn rlos prinwiros n nnm t.il':t rla IIH''Ill:l famnda. rlf' .\ 1'111. dl' largnra :í allm·n rl:1 parfr• posf<•rior da t'inlnl·:t. indn rir liJIW a nutra ilharga.
--- :\'s ~.rnlas das f11nirns hr:t.n<':t r~ rln fl:uwlla );:ti< i 1lns rrl'-fir·i:ti'S .QI'rlPI':lf•-: srriín arlapfarlo~ il':tPI'ZÍ•>~ dn 0111.0 í I' llln,ltl
dr• l•:tsP" ]IPI' í a fi 1'111. dr\ aii'IT':t I 'r. T. )_ rir\ \'Pll11tlo :tzlll
I'S!'lii'O, ['11111 11 hnnJ:tdll rJj;;:finrJjyn :t 0111'0. l'ara IH clt'lll:lÍ~ n['J'ir·i:tC~ I' :rspirnnlrs :t nffirial. 11ns ll1f'"11111~ 111tifni'IIII'S. "'' l!'aI"'Zins SPrií11 rir pannn rln rf•r rl:~s nlalina' dn
-1" rmifol'llll' I'
f'"lliiTfín lllll \'il·" t•nr·I'P~prmrlrnl!• ;í an11:1 1111 Sf'l'\'ir·n. l'ar:t n~
Jll•·dir•r•'··. pli:II'IIJ:tr'l'lll ir·•r~ I' yrle•l·in:Jl'Í'l>' 1'-"Sl' vh-n f"'r:í d:t l':tZ>'11!1:1

da

itP!ÍI':t

dn :)" IIIIÍfnl'lllf'. ,\

1:\t'.l.!ll':l rJrr

\i\ll .,,,, .. j tfp

... 111!n1 p~1i':l lnd~1~-~ ,, n~; frapr•zio~~ r·,qdr·r:í'• o nrtnt~·,-~, 1l:t rtni•"' l1• nn '' di~lint'IÍ\'Il dn Sr'r,·i(•o.
f(j~':l ;td•l;d~lrlll !·'l)':l lrHffl~ 11:.:: 11rlir·i~l•' 1 ~ f~-l'ltf'l':l''·~ ·!ll Ji',SPT'---
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cito -o bordado distincLivo dos gcneracs de brigada. Esse bordado será encimado nos :punhos do dolman pelas esLrellas indicativas Llo posto, Lambem bordadas a ouro, 5 em. acima dos
J'llllhos. Os aduaes gcueraes de divisão, pol·ém, ncnlmma modilit;ação farão no~ seus disliuctivos.
--.Em cada ~ apezio de panuo das lunicas dos officiaes com
(I ~·urso' de e~ladu-Inaiot· :;erá •COllocado o distinctivo Llcsle curso,
.!:i 1kst~riplu [lal'it w; ~>ll'iriac,.; genu:·acs, com as mesmas dimcn''"''"· de ~urlc a fica1· 11 1 ••rliL·e do augulu formado pelo ramo de
111111'11 orit•nladu vara ·11 canlu suw~riur da gola, devcmlo ca-da
l:1d" disla1· da orla do lr·apcziu cerca de ::1 mjlll. Esse distincll\11 .·;L·r·;i. JJ,r·dadll a prula na luaica de pamw c na de flanella;
11•1 '1" llnil•u·"''~ ;<1'1':·~. de Ht1Jal vraleauu, e 110 ü" bordado a
l11rl1a liranca.
-- u~ ullit·ta•·.-; 1• aspinutks a ol'ficial de t:avallal'ia usa•rão
•"•I lod11s 11~ uni!'IIIIIIP.-; P IHllliteL du ;r.
o di~lirH:I.i\11 :tt;lual do ::;e•t·viçn de \clt'I'ÍIJal'in. fica su,,1 il uidu l"il' 1111Lro d" llr1dal lH·artt:o, t:mlslaule de um caducou
lr>~I'Í:.IIIIILal d•· llrlr,r.H til: r~umprinreulu, inscriplo em twxagono
<'l"ngado, 1'lll P'-'~i•;iiu lt~P:'IZiiJilal, e cuJus lados :;uverior e inferiu!· Lc·r;tll :!:, Htj111 de ruHr;[ll'itucuLo e os dewaü; 1 em., tudo
111Cd1do pt:la lral'lt• i nlt·nra. Largura de cada lado 3 mim. Os
ntrit:iaes \tlerilrar·iu:-< nsal'iiu e~le tlislinctivu na gola tias tuni' :· ' t: nas vlal iHa~ .
._ __ As p~·_rças aluumo;-; das csc.olas de Inlendencia (curso de
ad 111 ini.-;tr:1...:iinl, 1 t•I.Pri IWria u do curso de contadores usar'i.o
"' di;;li;wlilu~ di' r;<ula un1a dl'>l,UH espüeialidades nas golas das
11111 ir·a-<, enr II!l'l al l11 ·a1wU; JHJ lJounet c nas plati11as o distincti'" da nnna 1111 ~c·rvi~·.o a que pertencerem.
- -- u 11 s" do 11 rlilo'1·1 'li' de gaJa, do bonnet americano com
d1! Il;uwlla lranra, do ciHLo-lala!Jmte eom guia de oouro
l"'1:lu (IJmm·o para a ~:avaliaria) envernizadoe das polainas d6
1!:11rnlla lmm~a, sc·r:"t II'JJJ''tgatol'io na Capital Federal, Nictheroy
r• i't'l L'opolis, a t•arLir flp 1 d1) ~elcml:ro vindouro. As modificac;õ•)' da~ Lunicas Sl'l'líll l'cilas :Í proporção que os officiaes livelTilt de refllrlllar sr:u~ uniformPs. Todas as demais alterações
ura aqui i11tmlluzida' com caracter obrigatorio serão exigidas
11:1 C:1pilal Federal c ll•ls Eslntlos, a partir de 1 de janeiro de

'""a

_I

U:2 ·í.

-

D'ol'a r•1n dianle o5 alamares distinctivos dos Estados-

1\laion~s SL'I·ão olJrigaloriamenlc usados quer em serviço, quer,

1_'.111 passeio:
a) pclri:; ufficiacs do Estauo-!\taior do Presidente da RepulJlica;
ú) pelos officiar:s do g·allinetc do Ministro da Guerra e do
c·!ll'l'e •lo Esla<lo~Mnior do Exemiio;
,. J pelos c h de,; de scn iço de Estado-Maior nas regiões, di\ i- t11)S e ci:·cnmscripções militares.
d) pelo-< chr~l'P'3 df' gahínol.e do D. G. e das directorias de
J:,J;~f'Jllran:J. ~l:ilc•rial lh>llir", Jntendencia da Guevra e Saude de
t ; 1 ,. ' r 'l' :~. :

,.. pelos a~~isiPnlr•s 1• ajllclanlcs de o'rdcJIH em geral;
l""'l'l nrldid11:3 rnililan:s;
y) p11·r lnd11s 11,; cdTir·i:u·s IJOslos á ~isposiçfio de aut?ridades
111 i'il.aros 111t ~CÍ\ i-;. l'lll r:traelf~l' de ass1stentes ou de UJUdantes
d1· llt'rlens.
f)
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E_,ses ofl'ic iaes se1 ão uhriga,lfus ao

'~"'' tupan'harPm

u~o da e::epada. quando

ou I'PJH"escntaretu aulot·idacks.

;\'l alças do?. alamarP.~ dr'vPm sm· pr,Psas ao botão l>Uj)Cl'iür
"" dnlman on ria llmic:~. l·'if',:t f'Xlt'll"ho ao 'i" nnirnJ'IIW o uso
t~'h alarnaJ'I'i dttlll':tdo~: fiar.lur vretl).
- ::\as formalnra~ 1'111 :J" nnifonnP os ol'fíeiac,; gcucrae~.
til l'il'iat•:-:" a.-:piranf_,,, a "rfit~ial ,,,~ariío o hontit'L alltPl'it·:mo 1~0111
;·:t!J:t dt.\ flaní'lla ltJ':tll!':t. d:-: d1~ <:a\all:tria tt~r~riin. ptJJ't'IIJ,o bon'":L atllcricann eom capa de pallllll r cint:t ctc Jh11wlla hran<·a.
~ -.1-:' l"'l'ttiilt idu a11,, ttllil'iat'." ti•· I' da-::-:•·· da t'r:,.;l_'l'\ a da l"
l;r:lJa '' H:<o '-'" ttnil"t'llll~ d•: l.ulf'l':tlll'ia, ot':t t'L't•adu.
~-- f)U:IJII!II 1'111 sr·.:·yi<·o dl' '''"· ,,,., 111'i.'it~ia1'.~ aviadu'n•s usaJ :·lll ~IIJJga d1• IJJ'Ílll I'I)J'dl;· olha <'Ulll os •lT:::tincliYII~ irulieaf.huH
ti"·" po-:fu, 11:1"' JIH'.-':tdt•it·a-;; a,; r·:·a1;:t'. ~1111ga •l" llri111 aznl tlle:>.-l:t T. I.
E' Ji<'l'tllifLitfo ao1~ oJI'I'il:i:H'>' :1\J:tdllil'." 11 11:co tfu' L'il:tpi;ll
d,· o·a'"JHlllila t'lll '''1'\ i1:o til' í':III!Jitl.
() LJ>;D diJ~ (IJ!ii'IJI'II!I'S pa1·a o,; a\ iadiii'US ti I)UI'i:;atm·j,;
i :11'<1 o,.; 11l'lit· ial':i pilo! o.-: " tihst•r·\ atf111'1'" di plortJat!tJS •; far.ul1 a111 o p:tra 11.-; ,,rrieial'~ ali!JIIIlo~ pilo! o~" altlltlllllH oh~I'J.'v~HI•Il't•s.
~--- .b pr:u;a;-; alulttuu:; ,[o curw d•; pilulus e as pl'aças t•ilor .. ~ tijp]l!'lllalJa,; il''i'fíll 11S liiiÍf'oii'J)j(_',; J", "!.''I' ;Jn ig·uaeS aOS lllJÍf'lli'IIJI'S I'OJ'J't.'Sflolldt•JJI ~~~ da.~ pr·:11;as de ~l'll posto -tia ar111a dt· Dll~;t'llharia,'l' o.;; r,··,. ti" tlltil'uJ'rtH;~ itklllie,os aos adualml'lllt· usa"'" Jll'las p1'a1:as alt•lllllll>-' pilo!11s" piltd.os diplunmdu~.
(_lu ando dt•sl ig:tol11;-; do :CI'J'VÍI;d ,t]p aviat_:iio, os 11f'!'ir~i:ll;" a\ ia''"''''" (t;tiio ,, pra~~~ ti•• l'i Jlteze::> pant sllb,tiluit' seus l!lli!'w·Jue~
lll'los das ar1ua~ a lJIW l'L;rL\'IIl't'.!'l'lll; nnsfa silwu:ão 11 ofl'kial
l''""''':Í usat· r•rn qtralquur ft'llllJu a pa..;:<cio un Clll adtJ,.; .,;11eiac~.
,,,.,,, lllli.forllll':-i dt.• aviado!'.
- }}' Jli'!'Jllil I ido' :ws "fficiacs rlt• r:aval!aria " U'll dll dta3••;tJ tl1~ ~~ampanlla nu~ excrcicios de guarnição.
·
---·1:;' cxlt•Jl~J\·o :1 !''''-'"'o,; oHil·i:ll's da"!" da,;sr~ Lia 'i'I'SCI'\a da
,I' J in h a,. :ws da '2' linha, t:omlJat.cnf ,.~ 011 uiío, o uso tias plaliJJaS ~~llllc•r·fas ui) pa11uu garanec Illl~ ,j" n 5" ltllif'nrm•~~;;. ora usada
!ll'l1is td'lil'i;ws dt• i11l'anl ariu da..; l't'i't'l'illas rt·scnas. d('l'l~!ldll :;u:·

;ll)tJI':ltiU..; (I,; t:<tfÜi'S Jl:ll'<l :1 "!" CJa,;~p 1' Jll':tlo•ados ]l<ll':t <l :_;• liuJta.
---- o~ nJ'I'ir,iat·,~ dt~ l't:..;ct'\'<l l'a/1'1\"11 pal'lt~ "" g-allÍlli'f ·~
,.,.,,~i·lt•Jlk tf:t il•'IJIIIIiit·:t. do~ gahi!lt'l•·s ""' Mini~IJ''IIS ,da..; pa:;;[ag
111ilif:tres 011 d11 g-allinelt• de illlid'iJJ•'I' :uil<ll'idaolo• lltilifar, :;;i"
, nJisidt•l':ld"" t'lll ,,., \ it;,o lllilil;ll' p;JI'it o·< d'l'eifo::; dn uso 410

'"I)

l'itJin~f:tlahark.

-- t:nnf.illltatll

1:1•1 \

i!!11;· a:-; di-;p<~.·iÍt'l)o•, l'llrt~falll•·s das all•;-

1'::1'1).-:-; qtÍP tmi\:tram t·nnl :1 i!t•t_•.n·l" 11. · 11 ..1:!7, d1•, :?:! dt~ ::tgnsln
ti•- l~l:!O, que n:lo ePnlrari:tJ'I'TlJ a:-; r:t)IILidas 110 presente dcrrrtn.

P!ti dt• Jatli'ÍI'"• li de maill de

l~l"!:L --,,'il:t•:m{JI'Í!I"

dt•

Ctll'-

111{/ru ..

lll~t:t:KI'O
·.\ /lfi/'fJ/'11,

I'

.\. IG.tlti:J --

1/111//1/f.l

f'.l'r'1'1/ftll'

!-.\[ii•/11~-Jioior

o

l!Jo:

fi

do'

fi llE .lt':':l!O llJ·; l:J:;;

1'r'ffll{l1!i/1')1/f)

r/o

Sf'/'1'!{'11

,;,,

r~~r~··r.' 'I!IICIII:S

l're:'idl'tdl' da n,·publica d11~ E-;fn•l"-.: l.'nidn-; do Hrasil,
I:J dt'
Jlll-

":111d" ola a11loriz;u:fln l'llll~Unll" d11 arl.

""'-'!'''"
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i1wro 4. OHí. rlc 9 de janeiro de f920, revigora!do pelo art. H
cb decreto a. 1.626, de 3 de janeiro do corrente anno, resolve
apprnvar r manrlar excrutar o regulamento do sei"Viço de
J<:stado-~Jaior das forças navaes, que a este acompanha, assif~IHtdo Jll'lo alllliranle rflfnrmado Alexanrlrino
Fa;ria de
AIPrll'ar, rnini-;fr·o da Marirrha.

Hin d,. .l:mr,irn. r. rir> jmrlw rlc Hl23, 102° ela
t•

:1:-i" da

IndcpcmJ,~ncia

H"JHlhlif'~.

.\rl'rnrrn ll.\ SILVA BERNA!lDES •.

A le:randri110 Faria de Alencar.

Regulamento do Serviço de Estado-Maior das Forças Navaes

CAPITULO I

;\rl. 1." o~ offiriacs do Est.ado-:'\faior do comman'dante
de nma ~'''flllad!'a. (]i\·i~ão ou flotilha, para maior uniformirladc o ri·~ 1•'et.rrJ,• ronm a~ suas funcções profission~es, serão
e"nhecido.o p<•la:~ denominações seguint.es:
a) chPic do r:~f~Hlo-Mainr da c<:quadra;
chPÚ) tln Esl.adn-l\taior da divisão;
f'!1Pf'P do l·:stado-Mainr da flotilha:
li) nl'lit·i:rl dP lit'll da ps.qun!lr·a;
of['ieial rh~ I il'u ·da divio::ão;
oHicial de tiro da i'lotiUui;
r·) uJ1fi·cial de machinas da esqüadra;
official de machinas da divi·são;
official de machinas da flotilha;
rl) official de communicações da esq1w.dra;
official de romnmnic.ações da divisão;
ofl'icial ri•~ commnnicaçõrs da flotilha;
1') official ele rndio da esquadra;
ofl'it• ia! de radin tia divisão;
offkial de radio da flotilha;
f) nssí'.>•trn (c do cnmmanrlante da csq:mdra;
as,::isiPnte do ronrmamlante da divisão;
aq~i::dPntc do cnnmrnrHlantc da flof.ilha;
!i) 1" aj mlanl c dn nl'dens do commandante ela osrrua'dra;
1" a.indanl.c (]C crtlcns do commandante da diviRão;
l" ajutlanle de onlcns do commandantc da flnLilha;
h) ajnda·nrc de ordt~ns do commandanf.c (]a m;;quadra;
;\jndanl c de ordens do commandantc da divü;ão;
Aiudanlc dt) ordens do commandanle da flütilha;
i) eonsfrurl 11r naval da esquadra;
Conslr·uclm naYal da: divisão;
Consl r·nrlnt• naval da flolilha;
:;:: rof'fi,·ial r1•·

~:>ntlP

dn PC:<[Ilflrlra;
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Official de saude da divisão;
Official de saude da flotilha:;
/c) official commissario da esquadra;
Official commissario da divisão;
Official cmnmissario da flotilha.
f:APITULO JT
f!OMPOSIÇ.\n F: DEVEHER DO ESTMlO

:Mblon

BM GP.nAT;

Al'f. 2." O Estado Maior do cornmandantc do um:t csqua-

d 1:t compor-sr~-lw do,q seguintes ofrir~iacs:

Chrfe do Estado 1\faior:
Official rk tiro -·- Con~!.rtH'.fot' nantl;
Official do mnrh i nas - Offi0ial de saurie;
(Hficial de rnmmuni('ac;õcs -- Official commissrwio;
Official dn 1wlin;
Assistent(•;
Primeiro ajmlantc de ordens;
Ajudan!.f's rlc 0rdcns, f)tl<lntos po>:snm ser necr~sa!·:oR.
Art. 3. O Esfarlo Mnior do r."mmandanfe de mna diviRão. flotilha, on de offir~i~1l general nomeado para connnissi'io
r.oprcial rle Pmharq11r, será organizado de accôrd0 r.om a
fll'ir~rtlac:ãn sr::;-n irh na orga11ização do commandanfe em r.Jwfr;
o !amanho e a: r·ornpnsir,i'in de trws F.~t::vlos llfaiore~ ~Prãn rlefC"rminarlns rwlo Minisfr~rin da 1\Tnrinha. trnrJo na dcvirla r~on
sidr'T':1(:fio a nafnrcza rio cnmmnnrlo r' as suas nln•ig~wõrs.
J\ rt.. t,_• O romm:mrlante df! uma f'Sf]tHtrlra, rlivisãn 011 flof.ilh:t r111 onft·n snh-rlivisão de uma esquadm, indcpcndentemrmlc do prJsfo do nffidal one a romrnanrla. será noo; artigo~
Fnh.ocqur:mtrR rlesf o capif.uln, para maior simplificar;iio, r~ha111:1'1•.· <<Cnmrnand:mf c de força».
Art. fí." Um wmmandantc de forca on official genera!
nnnwflrln '!'·rll':l cnrnrni~são cspPrial rln f'mllarane. pôdr'. á rlisCr'idir~ rln milti~fro rla Marinha, propiiJ' ns officiar>< r!n f'Cil F.~
f:11b 1\faior.
i\ r(. ô." n.~ of!'iriaPR nomearlns para o fH'rvirn dr, F.;q(ar!o
~h irll' ficnrfio rliT'rr·.lamrnfe Rnhnrrlinnrlo,q ao r1nmil1:111rl:mf" da
f'•>l'f':l !-'<1]1 f'll,j:1S fll'f]f'JlS Sf'l'YÍI'('JTI.
,\,·!.. 7. Qnando nm romnmnrlan!P rk f'orr;rt ir,nr o 'if'll
p:l\'illdin rm 11111 nnvin, pet·maw•nf.r•mrnlf'. on o h·nwlff'rir·.
fpmpnrari:mwnfr·. JlftT'a qnalqnrr· navio ~nh ~Pu <'lll'!ll\il1ldo.
rorn r' fim dr dr·rnol'31'-~f' ahi. os nffil'iacs do SP11 l~sf:uiiJ
Maior dPverfin. o 111ais rr•.rlo JHlssivPI. aJ>I'I)snnfal'-!'m peRsrmlJill'll'.r r.n rnn11nanrhnf1! rio nnvio, fir·nnrlo 11a ohrigaçfill rlc nh~-~·1·1':11'i'Tfl o l'P!:!:nlamr'nfo i11tr•rnn r~ :1 rnfin:T JHll' elle p!''r':eripfa.
:\ri. R. o~ nff'ir·inr•s rln Esff!r!o 1\Taim· f)r'('.llPrtl'fín M r":llll1l'(lff'.' inrlir:1rlo~ I'''''' 1\linis[I'J'io ria Marinha, r, na falta' rln lal
·in•!i1·ariin. '~Pri'\" :lln.i:lllos p0lo f'·nHllllnl•rlrcnf.P rln r·apif::nH!:I.
d·· :wr·•:H'tln 1'11111 n '-'!1:1: anfig-nidnrlr. fl ns rr>:~TaS r•sfalwlf'r:irla~.
:\ri. !l." n,., 11ffiriar•s rln F,sfado Maior nfío pod" ·fí.o ÍPi'"i' r'rlil' ·SI' JHIS or'r·vir·os r•xr•.hJsÍVfllllPI!f.r rnnerrnrJTfes no P"'. '"" "' :111 JIJafl'i'':ll ·,!11 navio f'll1 qTw psfivi'J'f'll1 f'Tnh:lT'Pn,.lnc:.
0

0

0
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excepto de nccôrdo com as ordens do comma'ndo do na•rio, com
approvação c consentimento do commandante da força.•
Art. 10. O pessoal auxiliar do Estado M!!Jpr e especialmente o pessoal de signaes e de radio, guarnic~es das .embarcaç0e,;, banda do rnusica, orchestra, ordenanças e ta1fa1 deverão observar o regulamento interno e a rotina do naviO. no
qu~ll csf.iwrcm rml1arrados. Quando empreg~dos c~ se~v1c~s
rln Estado Maior drvPrão estar sob a d1recçao e ftseahzaçao
ÍJJJJIJodiafa rln Estado Maior.
_.\rt.. J 1 • Os riPvcres c as responsabilidades d?s varios
ol'ficiaes rto Rstarlo Maior serão os enumerados adiante, caIH'JHlo-!hns alrm disso o cumprimento das ordens que lhes
l'rn·r~m dadas pelo Cnmmanrlanf.e rla Força 011 pelo seu Chefe
rl1• Estado 1\fa ior.
Art. 12. Nn cumrll'imento dos seus deveres os officiaes
rln Estarto Maior serão considerados como agindo de accôrdo
r·.rnn as ordens o instrncções do com mandante da força.
Art.. 1:1. Tfm nfficial do Estado Maior ao vh;itar gnalflll r r navio da forca em caracter official deverá, ao chegar a
bordo. aprescnfar-'sc ao commandante do navio e dar-lhe conlJrc•imento do fim rla sua visita. Os commandantes prestarão
Indo o anxilio possível aos officiaes do Estado Maior no
cttn1primcnt.o rios ~ens deveres officiaes.
Arf.. 1 ·1. Ncn hum official do Estarto Maior fará uma
inspPrPão offir•.ial. uma inquirição ou recommendação for111:1! a horrlo dl' qmrlqner navio, salvo quando agir rlr, arci'lrdo
1'11111 as onlPns do eonnnandante rla força.
Art. f 5. Ha \'f• r:\ sempre em serviço a bordo rio CapilanPa nm nffirinl do r.m·po da Armada. pertencente ao Estado
1\lninr da Fon:r!. ronhPcedor da rotina e dos processos de
hm·rlo.
Ar f. 1 G. Os officiaes do Esf ado Maior serão designados para
!'PlJS respnetivns postos de combate pelo commandante da força.
Art. 17. Os officiaes do Estado 1\faior poderão, á discrição rlo rnrnmamlantc da força. fazer parte do seu rancho.
O r~hefc do Esfndn 1\fnior arrnnchará com o commandante rla
fnr~a.

Ar f. 18. Ao ser snhstituido o commandante da forca.
por sna mnrfc. ns officiaec; do seu Estado Maior cr:,ssarão
dl' P'\PJ'Cf!r ns snns rPsnPcf.ivns fnnce.õe.~. salvn si rccondiJ?.irlos
p~'la anfo!'idnrlc rompcf.ente.
Nnta - Ri o ronnnnndante da força fr1r morto on incap:Jcif.nrln r>ll1 f'omhnte. o offieial mais antigo ROhNwiventc a
IHIJ'dn do scn Gnpif :uwa assnmir~. o rommanrlo provi~oria
llll'flil' P n P\"PJ'CI'r:í nf{> n official mais anfirro rta forra com'''"nir•ar fJflf' ll a.<,:i1JIIÍI1. Rerá drvrr do offir.ial rme aRsnmir
n. ~:n1111na!1rln p~·o\'isnl'in infnrmnr. por Ri~nal narf.ir.ular ao offwlal lllaJ>: nnf Ig"o JH'I"'•'nle o nwt>: rNio nns<:ivcl dn morf.e o11
i1w:1p:wirladP nlJv<:it·a dn coJYIIIIr!ndnnfP da forca. O navilhão
"" 111n!'fn ~Pr:í rnn~P"Ynrln irarln nf6 qne se.i:i df'cidirla a batalha.
. ,\r f. 1 fl. Nn r'a."n J],. mna an~f!nr.ia prolommrln on imnedmH·nln r!P 11111 nffif'ial elo 'Esladn Maior s1ws funcrões serão.
rlP .nrPi)rdo I'Oill as orrlP-ns rln rommandante rla fnrr:.a. nrovif'nr'Jnnwnf r. rlf'sempPnhnrln~ por 11m rloR ontr·os mrmhros rlo
Vd arln 1\Tn i o r. rnn1n SI' srgnn:
·
n) as rio chrfr rln 'Esfn1in-1\laior pelo offic.ial mais ant.igo
J!., Cnrpo ria .Arm~·tl:1:
·
m1
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b) as do official de I iro pelo official de Tiro dn í:apilanf'a;
c l as do official flP. machina~, pelo official de marhinaf\
do Capitanca:
d) as do conc;tt·twlor naval, pl'ln official dn lll:.whinas 1ln
I·~~~ a do Maior:
r) as do ofl'icial dP enmlltllllit•at:iõP.~. pPin ;J:;si~LNJit' dn
t'nltlmandani.P da !'orça:
f) a~ rio offieial enlllllli:,~:n·i". ]"''" Ponmli';·,al·io mal';
a11ligo do Capilmwa:
[!) n::: do nffidal df' ;-;:111/lr•. JH'ln ,Jiieinl dr· ~::111dt• ltJai·;
:•11iig" rln Capit.aJwa:
h' :t•· f], roffil'inl dt• lladin. i"''" 11!1 il'i:t! dt• l!atli,, tln 1::1 ·
I I i I :lll1'3:
i i a~ "" :tr:r i•:ff'ldt•, ]ll'lfl nll'it·i:ll "'' l'llillltllii!Ít':tt·llt'·' ""
I.' ·d :11 f11 ;\1 ;1 Í111';
.i• a~ dn printf'Í!'o :1j11danlr• dt• lll'ilt•IL'. 1"'1' 11111 "ilfl'n ajll-

ri:llli I'

,],.

Ol'dt·ll~.

:\1'1. :!O. ()lfalldo ,., ol'l'it•i:ll'~ tio C:tpif:lnt•a l'ol't'lll t]psi::natlos provisr•tiamf'lllt• pan1 r,,, sr'l'l·il:o~ dP
l•:>:latlo 1\laior·.

a

olf'~ign:u::ío :·.t·l·:'t

sr•nt prPjllizo rla.c. suas

fiiiJet.:-l•t'.~

tll'tlÍII:li'Í:J-:.

,. dro\·l'r'ú I'~'"·'':! I' Jog" (}111' as r·irl'lllll.~lmwia~ n pPr'Jllil.l ir·•'lll.
Ar I. :: J. ~;i a r·on1posi<;fíü IWI'It'Uilt~nl n dn Fsf ar!" l\la i oi'
lf, t'Ulllrn:'Jtlianlr• da força, rlrlr•rJ!lilla••J pPIO IIJini.,J.rn da 1\f:Jr·rnhn, niio comdgnar officiaPs par:1 ~cl.n; car-go.~ induidn nr;
f>;Jarlo l\!:1 ;"r do commandan!.' ~'lll r'J•·: ''· as funrcilt'~ <'01Tt~;;
ponriontes ;-prfl o atlrihu idas JIPin cnnl"-,;mdant e :!:1 I urc;a aos
r~u!ToR rnrntbros do SPU R~tado 1\f:üor, lf'varh1~ :Ja d;•virla con;·ideração a': ~nas fltWlifirnçíiw: profis: inn'lPP c n rnhnr·:m rins
r•l!rnrgr_lo.

CAPTTTTJ,O J 11
DO f!TIF.I'E J)O E!':T \fln .i:\1 \!• tl1

,.\ri.. !?2. TTitl r.omm:mdanf.f'

t!f'

eF,qnaclra, diYi.-ií" 1111 fln-

lilh:t tn:í. .~t'lllfJl'f' llltl Plt!'fo dn Eslado 1\laior.
\ri.. :!:L I' m r·.llf'ff'. rlt• Ji:::;l.ado l\1:: in r pt'•dt•. :í. diiwriç:io
"" tllillislro da l\f:u·inl1:t, Rf'l' nonH''lrln ]Jara sr•J·\il' !'ttJll um
, . ,.tmmand:mlr• df' oult·as sub ... rJ:viRiiPs ela Psttnaflr·n "" r•r•111 um
r~l'ir·ial :O:PJtPI':ll 1'111 r·ntnmissãn eo:w·<~inl dt• t•mharqllf'.
Art.. 2-1. O 1'111'1'1' do Esi,pdn \Juiot· di' 11111 t'llltlôll:lllrlanl••
rf,. força nuva I ff'r:\ lllll ·ofrif'.h! rtn t'll"l 111 tl:t arm:u !:1. "· :-;i pos,,j,-,.1. I'UII'· t1 1~111'~0 da E~colr1 N:l\·nl olt• f:nerra. lle~l·,.r:í set·
mais ant.igo qw• o~ nnll'os nJ'fieia"s Jlf'l'i ••nee•nl r•>: :w Esta1lo
~laiPr. !>:thmllln--llw ~tzir ron.>'l prirwipal a<:isft·nlr• r·OirllllUJItl:mf n da l'nl't•a.

Arl. 2!1.' O r•lu~fl'

uo

T·~~f::trlo '\faior· dr> nm :lliiiÍI':lllfn n11

"" lllll vi-c•r•-nln•ir:tnl.r• lt•l':Í "I"'~'" dr• t'flllil':t-alntil·anl•· or1 fi,•
l'apilãn de ntn1· rl gurna.

O chor" do J·~~farlo 'laior r!P 11111 t'nnlr·a-nlr!lirnrll•• ou rlf'
llllt Papiliiu de• ma.1· e f.!llf'l't'a t~:r·:·r " po;<l" rir> eflpilãn rir• lll~lr
,. ''llf'TT:1 ou ti<• r•apif.:irJ rk f1·a•:nl:1 rrsr:~<div:mwnl.f'.
;\ri. ?fi. () t'hPfo tln T•~c.f.nd" i\!:''"'. l'if':n·:í rlit'Pf'i:liiH,Ilf,,
'll'"'''dinatl" :11• r·••llllllHtHI:llli•• d:t forT:r ,._ :Jit'•llt ""~ "''\'1'1'<''
"lllll':r•l';lllu,, :ooli1trlt•. "lllllltl'ir . ·: •JI!:Jr·-q!lr'l 111·dc•J1·-: qtr<• lilf• Fn.
I'! 1 I I I

! li

I

1"

('!li' (l ~~~1 :l ·-: .
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:Art. 27. No desempenho de suas funcções o chefe do
ERtado Maior será considerado como agindo por ordem e de
accôrdo com as instrucções do commandante da forca. Qualquer ordem expedida por elle ou qualquer communicação trazendo :t sua assignatura official terá a mesma força e o mesmo effeit.o romo si foRse r,xpNiida pelo proprio commandanto
1la forca.
1\l't. 2R. EUe coordenará as fnncções dos outros memlll'o'; do E;:;tarlo 1\Taior. que• para isso lhe ficarão subordinados.
Art.. ~!l. F." do sr>n llr>H'r, qnando o rommandante da
l'••H:a o r!Psf',ial'. d:w "''" ennselho ~~ a Rua opinião sobre o><
n"·'lltnptt•s rr>laLiYus a acl iYidadPs un oprraçÕPR militares.
l}uanrln n rommatirlanl P rla forra reunir um con~Pllw de gnr>rra on ••s officinr•c; do SPll r·ommando para consPiho ou disr·II~Rfio. n rltPfr> rln Eslado Maior tomará parto en1 t.af'S rPIIIIiiíl•.c.; r• dr>vPr'ú mantPr um registro e!'criplo do f!UP se passar.
Aet.. 30. CompPtP-liH', sujeito á approvação do comman-.
rlanfP fia l'orr·n. p, rl1• :uTtH·rlo com aR ><ll:Oj; instrnrr,õr~ nn inf•·•H:iíPs:
.
a) formular ·plarw~ rir rampanha
P f'~l'l'PYPI' :1~ orrlcmR
p:H'!l a RUU PXPCUr,fio:
/1) formular· prohlema~ estrategicos f' f.act.iro!'; analysar
:r · SllluçiíPs P a~ ordens referentr:s a tai.'R problrmas c fazer:
a rrifiea da sua roxeeução;
r) coordenar os rxercicios e .as manobras nPcessarios ao
ilP'PnYnlvimrnto proprin fla força, e fc•rmular em seguida um
:nnplo •]J'rogramma dP exercícios e empregn das guarnições;
d1 prPparar. assignar o expedir a~=; ordens. as communir•rH i"'• c~ r a con-espondencia que lhe fôr delegada ou a qui.' for
r·> Pnci:JI :'í r>xeeução dos enrarg-os que lhe forem atfribuido>< .,
i\ r· I . 31. F.lle _rmmt.erá o commandanLe da forr,a informadn in fPiramp,nfc> rlP tndns as ordens quo r>xprdir'. n o infnr111:1 I':Í flp fjU:tr',;qUPI' faff.a,; f) f' Cl!mprimr>nf.o ;]p dPVI' I' Oll rlPSIIilf•rliPllr'Ía, -clP ordr>ns f!Ue obsPrvar.
Al'l.. :12. Ordinariam1mte. salvo ordem contraria, se con::<<'nr:rrí. rrn comhatP junf n ao commandantl' da força. o providf'nr~iar:í para. fJIH' >:rja mantido nm registro exacto de f,(l_
{], ·~ os ,;ig-naes. nlnYinwnt.os. fli!"posições e acontecinlPnt.os impor·fanf.ps qun possam occorrer durante o combate. df'signandu pnra i;;so pPssn:l~ r·ompPtf'nte~ corno ob~r>rvarlorp:-; P rP~is
lr:rdnrr>s .
.!\ rf . :l:l. Snl vn n1·drm p.nnf.r·aria. deverá ncompanhar o
cnmmandnn IP da fnrr.a Plll tortas as inspereõr>R, Yisil.as offir·i:1t'~, ou Yisilns rll' f'Prrnii)J)ia. P anxi!iará. a rr>CI.'pr:iín f' a parlida rio:-; \'isifant.Ps disLinrt.os.
ArL. :1.'1. l'ndnd. r~omo rcprPsünlan[e dtrrct.o rio romll':!llflnnle ,rJa fMr,a. nwl'llr>t" ordPns para rnt.rilmir as Yisif.as
ri,• cn!'I.P:da quo I i verem ;;:ido fpif;~s a PSSP rommanrlo pPlo~
:'":t •mandanf I'S mais moder·noii.
:hf. ::J[i. 'l'r>1':Í j11risdirr:·ãn sobre todos o.~ assumpt.n" l'PInf i\•no: ao JWSsnal rl:t força f' r.oodernará as acf.ivida<des 1lns
Y:lt'ins Jlll'lllhl'l)s do F'-'f:lrlu .'\Tnior f!UP fliSfH'I'Pill l'Pspr>ilcl ao
1 .(~:..; ....;n~t.

Arf .. :J(i. DPYPJ':Í de ordem do rommamlanlr ria forr,a,
t•x i~rir infnnnar:iírs r• l'P!'ommf'r'dnr:õe;;: dos commandantl.'.o; uos
<'<1.1 i1'" da f'cll'<:n 'fllll'l' " lllllllf'''n arlPrJnndn rla>: írnnrniçiíPs r> n><
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relativas proporções dos varios postos e especialidades tanto
do pessoal superior como inferior, c sobre as f~ !tas
excessos na lotação autorizada.
·
Art. 37. Para que a marinhagem da forca seja mantida
no maximo gráo de effidencia e pr·cparação parn o combate,
c plenamr.ntc ~af.isfeHa. fará, por ordem do commandante da
força c dPnfro dos limites do commando, as necessarias transferencias c trocas do pessoal, informando o Ministerio da
'Marinha dr. taes f.ransferencias, e, além rlisso mr.ntcrá o Ministcrio llompiPiamentc informr~r!•~ rias nrcr,sskbrlr>~ de pessoal actunes c fnturas.
Art. 1fl. Cn!Hl-fhc compilar e publicar, por ordem do
commanrlanlr> ria forca, uma relaç1ln do pessoal da força com
as daf.rJs das apTrSI'ntações c dPP.l!g-nmcntos de todos os offieiarq r, respcc!.ivos encargos.

0;1

CA PITTJLO TV
no

OFFTf:JAL Do TJnO

Art. ::m. O offir.ial rie f.iro no Rsfado Maio1· df\ um comrnanrlanfr, rir> força f!Cl':'Í um offirial do Corpo da Armaria !l.
si possivl'l. mais nnf.i!!o tlo qnr, o~ vnrios nfficinN; di' firo dos
ii:1YioR ria força.
A r f.. <i O. Firar:í. rlirrdamente subordinado ao r.ommandanf.r rla forra P. nl1~m <los r!evrrPc:; cntllnf\rarlm; adianl r. cumprirá quarsqiwr ordrns que lhe Jorpm por ellr, dnrlaR ou pl'lo
u·n chr,fe rll' T<:sfndo Maior.
ArL H. No riescmpPnho dr suag fnnllÇÕPs dr offi11inl de
firo, será ronsirlrrnr!o como aginrlo por orr!em P r!r nec01"(]o
f'lllll ns inst.rnrrõcs do rommandnnf e da força.
Art.. 42. Cornppfe-lhr :m.kHo n approvaç.ãn rio rnrnman(l:mfl• ria forr.a. r> dr arrt•rdo rorn as Sl13S insf.ruer,fíes:
a) formular planos para um atlrxframenf.o Pysf.cmatico
P pi'0/2Trssivo rio pessoal do Arrfmmcntn da força;
71) r:oordf'nar· r, 1Htiformiznr os PXI'rcicios c as provas de

Oro:

·c) analyRar os rPsulfados rim; proYas do tiro ao alvo e
:·n[!f!r11"i1' ml'dirlas para o seu apr>rfniroanwnto geral.
r/) TH't'pa r ar. nssil!nar r> PXflP~li ,. «por ortlmn~
r!n rom··
mnnrlanfP rln forea as nrr!cm:, er>mntunil:açÕPs c ouf.1'a I'O!TC'RTHHHirncia f!lll' lhP possa ser po1· 1\llc delegada;
e) rxnminar f' rli7.f'r' sobre toda~ a::; requisiçõ~s. vifltorias,
ncdidos rlro ~onr'l'l'l" P r·pJatorinP so]n·p o nnnamrnlo rio~ na:..·in~ ria forcn;
.
f) insperrionnl'. pxaminar r, rrlafar. finando llf'I'P!'1SUrJO, o
fJilP s<• rdPri r :í. c·nns l.rnrçfín, t~onrl i c;.õr>s. PX i f!Pncia!>. pnnsPrvn(iiíO n entpr·r,~o dn maf.Prial. snf>rr~P!Pllf.Ps, fpn·nmt•nlas_. mar.hinns I' lllllllÍf'iíi'S JH'I'f <'llt'Pilh•~ :tn :1 l'lll:IIIH'Ill 11 tJnq ll:tY!IlS rl:t
r"r(::t.
-\r f.. 1,3. T<:llr ~IPvrr:í:
J •, in l'ormar no commandanl I' r!n. for(' a r!P qu:u'~f!Urr falI~~ rlí' Pllll!flrirnrnf.o rl<' riPVPl' nn <lt•sll]ll•tlít•Jwifl ITP nr·<Jpns qnr
• h~Prv~tr:
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2•, dar, quando o commandante da força o desejar, o seu
C{lnselho e a sua opinião sobre os assumptos relativos aos
problemas de armamento da forQa;
3•, acompanhar, salvo ordem contraria, o commandante
da força em todas as suas inspecções;
4•, reunir, de ordem do commandante da forQa, os officiaes de armamento para conferencia, iustrucção e doutrinacão, cabendo-lhe presidir a essas reuniões, e mandar organizar uma acta do que oecorrer, para o conhecimento do commandante da força.
Nota - A denominação "armamento" comprehende todos
os meios de destruição ntilizados pela força, taes como: canhões, torpedos, bombas, minas, bombas de profundidade, armas portatei::;, etc.
CAPITULO V
110 Ol'l'IC!AL DE MACHINAS

Art. 44. O official de machinas no Estado Maior de um
commandante de força será um official do ·Corpo da Armada
ou do Corpo de Engenheiros Navaes ou do Corpo de Engenheiros Machmistas e, si possível, mais antigo do que os varios
officiaes de machinas a bordo dos navios da força.
Art. 45. Ficará direct.amente subordinado ao commandanf e da forç.a e, além dos deveres enumerados adiante, cumpril':í quaesquer ordens que lhe forem por elle dadas ou pelo
seu chefe de Estado Maior.
Art. 46. No de::;empenho de suas funccões de official de
maehinas, ser:i eonsiderado como agindo por ordem ou de aceünlo com a" instrucções do commandante da força.
Art. 47. Compete-lhe, sujeito a approvação do commandan le da força, e de aee(kdo com as suas instrucções:
a) formular planos para um adextramento systematico e
progre~sivo dos serviços de machinas da forca;
b) coordenar e uniformizar os exercícios e as provas de
m:whinas;
c) analysar os resultados do funccionamento das machinas c fazer recomrnendações para melhorar o serviço;
d) preparar, assignar c expedir, "pgr ordem" do commanrlanl e da forç.a, aR ordnns, eommunicaçoes e outra correspondmwia que IIH\ possa ser delegada pelo commandante da forca;
c) exmninar c rli7.PJ' sobre todas as requisições, vistorias,
JlPtlidos de t•.nnenrto c rclaf orios Robre machinas dos navios da
fOI'Pa;
·f)

inspeeeionar. P-xaminar e relatar, quando necessario, o
que se refm·ir ii con>:l rtw(;ão, condições, exigencias, conserva<: fio e uf ilizaeií.o <lo moiPr·inl, sohreRalcnf.es, ferramentas, mat'!liJt:ts P ('omhnstivcl.
Art . .iH. EliP drwPr:í:
1". inforttmr· ao conunanrlante da foJ•ça de quaesquer fal1:-~s tlt• cumpl'illl"llln tlt> rlPYPr" ou desoherlienr.ia dP. ordens que
"'"o,"t'Yar:
2". <lar, quando o r,onmmtHlanf.P- da fore.a o desejar, o seu
r,nn~clhn e a S11:t opiniiín sobrP. os assumptos relaf.ivos a prohiPrnas de maehinas rla força;
:J•, a com pan bar, salvo ordem contraria, n commnndanfe
d:r f'•11"1;a Plll t ruJa~ as snas inspecções;

fi:lli
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"', 1·r.un i1·, de ordem do cornmandantr. da foq;a, OR offi-

r·iar·' de maeltinas para conferrneia, instrucc,:ão e doutrinação,
r·:tl•r•rtdn-lltP prec:idi L' a p,;safl reuniÕP!'l r. mandar organizar uma
:11· 1a ''u ti'~" ot't'lltTI'L' p:u·a 11 r.onhPc·iuwnl o do commnndnntr. da

'"I' I : l:

· r>:, r.ompil:u· n puhlirnl', ílr. f.PJllfJOS mn tempos, pm· m·rlern
d11 t.'llltlllJanrlanll' da l'ol't;a. ns bnll•tins tJ;o iHI'ormndín 011 !11' in•;1 r·•wt:iío 1(111' Ri' lorllat'f'Jll nPrP~~arios.
r.··. in,.,.,, igat· :t Ps}wr.ie r. prP:;;Iabilitlnde fio eornhustivel,
ga x:d.a;; P ou f,.,,, sultrPsalt~nLes fnt•Jwcidos aos navim; da força,
" eommunie:u· qu:utdn laPs forrwl'iutent.os fo!'ern inf'Pl'iorni'l NU
qnalirlarl•·. 1111 q11:tndo a Pttfi·Pga fr\J' rlrmorada 011 pout·o sa!i;;.
lal'l<wia:
, .... ,.,.,.;ficar n rnaulPr 11111 rPgi.~1.1'o do rnnecionnmenlo daR
Jli!JI'ilinas " das possihilidariPs dos navio~ da fOtTa. inrluindo
:t pr·• wtn·a ~~ t·ompilar~ii.o de todos os dados nPeessarios relaf.ivos
:í q11ant irlndl' dt) cnHthusl.ivel, olr'.O P agna, P o seu eonsmno nas
\:tri:t~ vdor·idadns: a si1.1JU0:ÍO do pessoal rlc maehinas. tanto
'''" rl'!açiio ao mmwr·o l'nmo á Pl'fieieneia: ns eondiçiin~ mater· ines daR mar·hinas moforas c auxiliares. das ealdr.iras e suaR
d•·pl'lii!Pneias, i nelu imlo o que SI'. rnft'l'il; ás ernba reaçÕOfl mo\ idn~ a vapor ou a motm·ps espPeiaPs, junf.anu•nfc c~om os 011f rw; registro~ P rPlaforins t(UP JHJRsam i nfor·mm· exaetamenfe o
t·ommandantP da forr:a sohrp n I'Riado " as nei'essitlades dag
r11al'ltinas fins nayios de seu comrnando, ns suas possihilitlades
r· u raio dP aei'ão rlal'l Yarias uuidadPs quP a r~ompõern;
w, inir·ine as merlirlas quP se lornarPm nPrPssarias para
augmpnlnr· a l'ff'ir'ienrin das m3chinas motm·as r• auxiliareR e
drt~ caldeiras e suas rlependr.nte~. com o fim dr• diminuir o
t•nnsumo dP •·omltust.iYPI, augnwnf.at· a economia " o raio de
:wção. Afim dP podPJ' comparar os funerionamento>1 dnfl mal'! tinas, instituir, t·om a approvaçiio do eommandanfr da força,
padrões flp prova, I' inrlimw a nnhn·Pza dPtalhada dos n~lnf or·ios
fiiH! Of'VI'l':ÍO ~cr aprPRI'nfados pP]OR naYÍO!L
Arf. 4!). O nfficial rle maehinas Jar:í. o maxinw possivPI
pnra anxili3J· o rommandanfe da forca a manler tanto o pessoal
r· orno o mal f'!'Í:t I nns dPpa'J'i amPnl.n;; dn maehinns dos naYios do
~"ll t•nmrnando no max i mo I'Riado dl' P fi' in if' ti!' ia " pr·•·pa l'flf)iio
pat'a a h3falhn.
r.APTTTTI.O VT

At•l. fiO. o orric•.i:'tl rll' C'OinlllllTiiC':tÇÕI'S 1111 p,;farlo maior f!f'
11m eo1nrnandanfl' dP rrwr.:a SI'I':Í 11111 ol'fic~ial dn Corpo d:t AL'rnada P, si possiYPI, mais anl.igo do quP ns Y:tl·ios ol'l'iC'iaes dn
•·omnumic,at;ÕI'S a bordo do;; naYio~ da f'"rr:a. Nfío pt~di'J':Í Rl'l'
tnais morlPrno rio 1(11" o nffic'ial dl' r'ariin, o :n;sisfPnf,.,. o llÍIIdanl.e cle ordrns.
·
Al'f. !'i1. l~iPAr:í f'Uliordinarln dirref3lnentr• ao cnrnmandaniP da fnt·r:a 1'. aftólll rios rfPVI'I'I'~ I'OIIIllf'l':tllOR arfi:lllfl', ('lfiJ1fli'ÍI':Í l(ttaPS((IIPl' OJ'dt~ns 1(111' f'orl'lll por· l'llt• darl:t,; "" p••lo é'l'll

r·l~t•!'•'

rfp esfarln maior·.

A1'1. ri'.:' • .\n r!P~rrnpl'n hn rir• ~nas l'nnrr·õps dP nffieia 1 r)p
t·onJmnnirnl'iíP<:. spr·:í c.onsirii'J'3íln t·umn aginf'lo fHH' or·ri•·TII ,. ti•·
,,,.,.,-,1'1 J., r·ntn :t~ i n~f rtHTíir·~ do ''"llllll:Hlrl:tnf P da fnt'r·a.
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Art. 53. Compete-lhe, sujeito á approvacão do commandante da força, e de accôrdo com as suas instrucções:
a) formular planos para um adextramento systematico e
progressivo do serviço de communicações da força;
b) eoordenar e, nniformizat· os exercícios c as provas de
communicações:
c) analysa1; os resulfadof> o!JUdos e fazer recommendaçõcs
]Jara melhorar o serviço;
d) prepaear, assignar I' PxpediJ• ';IJOr ordem" do commandanf e da força as orriens, eommunicações e outra correspondentia que lhe possa sce por elle delegada;
c) examinar c dizer sobre todas as requisições, vistorias,
lJCdidos de eoncf'rlo c rrlatol'ios sohre comnmnicações dos nasim: da força;
f) inspeccionar. examinar e relatar, quando necessario, o
que se refPrir á eonstrucção, condições, exigencias, conser' ar,fí.o e emprego do material, sohresalentes, e accessorios peri (•tweni.Ps ao sc1·vir,o d<' enmmnnicaçõcs dos navios da força;
f/) euunlenat· o,; ~"1'\'Ü;us do ol~fieial do Hadio, do assisLI~tl[~, ;J do ajndanf.o de rwrlcns no que dJ&.>~er rc~pe·ito á sua inkrl',·n~ncia no serYil,'o de eommunj.cações c na m:u1ul ~~n,;ã11
11! r>

rr··~Jll'cl.iyus n•gi•stros.
~\rL 5L Ello deverá:

.1". informat· ao eommandantl) da força de qn:wt:qrwl' fall:J,.; tJ,. t'IIHIJ'l'inwnfn de dc\-PI' 011 •leaolJeJicncia ·de ot·~ll'll<; l(lHl
.)!t.-_;ervat';

::•·. dar. quan•lo ,, ennunandanle tla fm·ça o di~"·~.ial·. '' :-t'''
L' a sua opiuifí.o solll'n os assumptns t•clafivus ·a prohlL'tn\l·S üo cO!lLmuuicar;ão •da força;
:1°. acumpanlmr, salYü IWÜom contraria, o conmm•tdar.lc
d:~ Jrm;a nas suas in:>pecçõc";
\••. rennir, üe nr.riPm do t•ommandante da força, o,;; offid;w,.; Je t·nmmunieal,'flo par·a confel'ffilcia, ins'Lrueção c dou~1.l'inação, cabendo-lhe pr.esirlir a ·essas T-euniões .e mandar organizai' mna ael a do ~JUt\ llt't'Ol'rer para o co:1hccimcntn •do
•·•.Jmnnmllanle da fpt·r.:-a;
''"· l.i·t· :<•.•ll ,,;JJa J'I'~JHlJI~ahili.dadc a prcpa1·.ar;ão P. g11ada
dn,; ,·,.gi~ll'll'-' dl' l:oiiHilll!lica('ão a lHll'Cio do ,·apitanea. -veriJical· o registro diario '' a11fhcnfi('aT a. c1íph offir.ial r·orn a
·.u;t ae':-:iguaflll·a;
!i", H.:J' !fll'\ l.Pdo~ 1rt\ relalorios. in,;pp.cr:i'íl'.~ ''· exame:-: I''!Ügi•los '(H'Io :<ervi1;rt tfp eo!lll111micaç.ões qu.arÚo ao JH~s:<ual. e ao
('unselho

J!l;l/.,•ri:\1 ·,;l'ja!ll propria ~~ IH'nmptalHI'Illl! f.I~Í'!.o:;;
'i", I.PJ'. rfp m·ci,Pm do ~;ommandan!.1• da forr;.a, suvm·irtlcHd•·llria ~oh1~1\ a oJ·gauizaeão. allminist.raeão ·c cxecuPão do ser' ic~(l dP. <'OIIIll!Ullit:tu;õP,; 'mtYa•r'" .Ua forr,;a, levado a ·',ffcilo por

Jlli'Jo do kle;::rapl!o.

lt~lepltl'n".

cabo .-;nhmaJ•ino, J•ar1io, radi-o-

::nJJ iltmdrn, :=ú~rna•es visuaes e .submarinos ü signm·~ sonoros ..
1\o I:Hmpriwrml o das obriga1:ões aeima ·CntlllWl'<l.da,; ohedeeení,
11111 furlo::; 11·~

d··

r,rspf'i!Ps. as insl t·uer;õl's e I'Xi~·l\tlrias do

t;utuJHIIIIÍI~:u:,·H·s

~avae,.;

•di.J'!\d•Jl'

tln ;llinü;tcrio da Marinha;
l:l". l.1mJat' as •ml'llwrc,; lH'uvideneias c preelLU('ÕCs para t{UC
"''.ia ·~~~~~~~.rn·arla, Pffi toda e qualquer oceaBião, t\ inviolabilida<lt_• dns eod i:.;os c r irra;; St'l't',('l[os .-
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CAPITULO VII
O!J OFFICIAL DI'. !\ADIO

Art. 5!1. O offici.al de raclio uo I.<::;Lado-1\>laior tle urn
r"mmantianl.!l dp forca será um ol'fkial do Coqw da Armada
t\ !<i possi\·•·1, ntai-.-; a'nLip;o do qun os \':trios offir.i:t•l~ -1le rarlio
do:'i navio~ da forr;a, c mau; moderno du que r, ofl :•:!:tl tlfl
1'1111 rnunit·a~lÕP~.
,
ArL. ri !i. Ficará direet.amente subDl'1JIHl\fb a.:. •. ctrmnan·l:mfn rla força e. al(:m dos tim·cr·t~s ''llllllli't'ad•o.; :I'IPant(•,

i'll!llprirú quacsqunr ordens qun 1"11' c:llr: lltr• J'urc'lll dad:.t~ (liJ
1"'1" H'U nlid1• dt' J•:st:uJo-Maior.
.
_
....
,\rL. r,,. No desPillf>Cilhll dn fll:tS J 11111'1:111)>' 11 nlllclal de
radio 8Prá -eonsiderado como a,g·intlo pu;· Pt'dl'llt 1.• " ' ' atT•'>nlo
1·nm as instruet;ões dn eo.mmando da l'ol'i;B.
Art. 58. CmnpclP-!hP, .snjnito á ;~ppr:n·ar;.:\•1 do '''JIIIltt:ntdatdt: da fur,_•a. n dn a,·,·<'ll'tltJ t·om as suas instrueções:
ftlt'llllliar pl:inn~ para 11!11 ~•le~;tra-ut••nlo ·-~-~11.'111<:-fico "
d1· 1·adin ria força:
bl t:or.n:t!Pnat· c uniformiza·· ··~ ,~x.~·l''-'Í•}l'J.-i e as prol'a:-;:
I'Í analysar os ,.,.,.,nllarln;, ""-~ pr•Jn:·.~~'J~ 'clllP''f•t,;:t;h.-< ll:t
J:11lin o fazer rrrornmf'nrla~·~·ks· p:1m ntdlt•Jrar ,, srn·it;,·;
til preparar, tu'~Íg>~:•r r•.- extwdil" ''p:11· clt"•l:::m" d11 t'llll!lllJOdanle ria ffll'(;a as onlen~. nommmlicaf,'õcs r: outra t.'<IITespon"''lll'i:t quo lho pnssa ser· dclPgada por rllc;
") exmninal' o •.:izc·r ~obre f,,Jas as :·pqiJisit;iíe.". \ isi••I'J:ts,
pt~rlid•JS d-e colleet·los n 1•2lalo1·iu.'> ''-lill'•~ a partf'. lbr.lw do ser-·. ~~-o de eormllllllieac;·'í.~; dns na\· i o,; da fo1 t:-a. lHllll 1tllllfl da:.
l'sl.a(,~•"íc.~ de fPI'I':t q11n esf.Pja!ll s11hordin:nlas ao t:llllllll:tlld:tnlc de
r ,rf'a.
' ....
(r.)

l'~'~'gro·,,·i\"

'{)

inspeccioHar, examinar e relatar. qnanclo necessario,

IJIIt~ se rrfpt·ir :i eonslrlwção, j~I'IHiir.~ões, exigt•nt·ias, con·'<'!'Y:t~:i'íes c t~Hlpi·•.•go do ma i cnal. ,!,!Jrcsalentcs. fel'l"amcnfa~. instrumentos,. appanlhos '2 t.lr•ttlai~ pcdcnrcs do sr!r·viço

n

d·~

Hadio da Força. .
_.\rt.. 5(). IWe deverá:
1", informar ao commamlantc da força de quaesquer falIas dr• et.ImiJrinJrnlo dl' dever ou d•'SI•]Jt'clif'JJC.ia dt~ nrdens
']Ur' 0)1SCI'Var;
~". dar. quando o con,•rnar.thll~P da força o dmwiar. o seu
r·nrJsl'llio r\ a .sna opinião sobre o~ :~3Sitrnpfos rnlal.ivns a proh!• ·mas de Hadio da Força;
:!", ar~ompanltat·, salvo oru·'m contraria, o COIJJlltandantn
da fqrça nas :mas inspe!'çõcs;
ft•, reuni!', do ordmn do o•.pmmatH!anlc da forr;a, os offi!'iaes {lo Hadio da Forra par·a C't!ltl••;,·t:ncin, insfr11cçfHl e doutt·inar;ão, calwndo-IIH• prP~itlir a rs."'~ reltr.-iíir.s c HJandar orl;!anizm· uma :wfa do I}Uil orentTI'I' 1 :a·:! o eonllt•eimr•nto do
nllnmnndo da fm:t;a;
;,", fPI", dt· or·tlpm dn r·omman:laute da forr;.a. snperinten"""l'ia sobrn a orga11iz:u:.ão. administração r: excrtJçiio {]O ser\ i, .., r at.lio naval da ful'~.a, Ir,\ ado a r.> f!' cito pol' meio do radiof,·l•·.!.!rnr~IIO, r:vli•"Jt.clrphonr), radiog-:onitH!Jf'ITo o sig-nat•s :111b-
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marieos. No cumprimento das obrigações acima enumera~
das _obedecet·~. em todos os respeitos, ás instruoções e exi~
gcncJa~; do d1rector de communioações navaes do Ministerio
da Marinha e do official de communicações do estado maior,
da força;
6", exercer, de ordcih' do commandante da força, fiseal ização snllre a_ dr.~signasão uos radiotelegraphistas para os
na nos e as ~~~La,;oes Lia J m·ça, c, quando o director de oomlllllllit·:,çõP.~ u Jwdil', tJJ'!'J!arar· n apl.'e!;entar, sujeito á appro' :11.·iio do t:ll!lllllandante da força, tdatorios c rccommer.da';'~"'·" solJI'I.' a l.ram;f•)l'I'IH'·ia dos radiotelegraphis{as dos na' io.c; da fnr•;a para as rslaçõcs do terra c vi:cc-vet'Sa. \Elle
!.'.n:u·dar:'t lllll r·•·;;i~ll'u das df'signações de todos os radiotcl...~raplrisl.as da r,,,·,:a:
7", t.cr Sl)b :ma :·e~ponsahilidadc (I rcgisll'O de todas a:<
JIJI'rrsagnns o!llviarlas orr t'P!\f)hida;; pdos mnios acima menr·i.,nadns. e apl·es,ntat· diaria111cn~c ao official de communi'~a··õrs dn P~tadn maior 11ma 1~rípia dc·virlamrmfn anthenLicada · dessn rc•gislw. para :-;c r anrh~.·Grda <Í crípia do registro de si~~ 11:1

f'S:

R", afim· dl) ••linlinat· inLerfm•encia, estabelecer c public·aL dt• ordt'llt r.lo eouHriandantl\ da forr;a horarios para comlliUnieações, indil'ando aos navins da força c outras estações
snf,orclinadas ao c,nmrnar~rf:lllff' da forr;.a os devidos comprinwrtl.o8 dP onrla;
!l", Prrviar in~l.rtH't:õ•·s I'JU easos de eecessidadc, por meio
da ll:tdio, afim dn ,~orTigir, no momento, il'regularidadcs no
mndo de frwnsrni.ssfío da pal'[f' rlc qualquer fplegraphista;
J O", nr<Htfer-s'~ informado das mudanças de local em perr.;p!•ef.iva ou 1lns nwvinwntos rln,; navios da força, e avisar ao
c·.nnmwndanLe da fnl'l.,':i, com anl.eePcknria, de taes mudanças
,, das possihilidrtdPH do manter uma bôa commur.icação rarlin 1'om todos os na\·ios do srm cornmando solicitando ouIr··•.'> nLcio~ neeessarill~, ;;;i fanLo for preciso.

CAPITULO VIII
DO ASSISTENTE

Art.. 60. O assistente no estado maior de um corr.'mandantc de for1;a snrá llrn offie iai do Cm·po da Armada, e mais
mndnt·no do que o official de wmmunicações do estado maior,
ao qual estú ligado.
A!'f.. Gi. Fiearú diroctamente subordinado ao commandunfe da forc.a c, além dos de,.ereEí enumerados adeant~
c·un1pt·irá quaesqucr ordens que por elle lhe forem dadas ou
pl' lo Rcu dwfe de estado-maior.
:\rt. 62. No desempenho de suas funcções de assistente
SI'I'Ú {~onsidPrado como agindo por ordem e de accõrdo com 3!1
in~lruccões do commandanf.e da força.
~"r L G3. Compele-lhe, sujeito á approvação do cornmanda nl n ela forca, n de aeeürdo com as suas instrucções:
o) fol'mular planos pal'a uma manipulação systcmatica c
,.Jri,~i;orlfr~ da cor·re~;ponrlencia official da força:
ú) coonknar c uniformizar os meth~d9s, as for~ulas. e
a.~ praticas relativas á preparação, e:xpediCRÇI, recepçao, diSIrilmir;fio e arrhivarncnto da corresponden01a;

,\CTO:,; HU PODEH LX lif:Ul'JYO
1.'; ]!l'eparar. assig11ar e expedir ~por ordem» do eomJllanrlanln lia ron~a as orden~, comnmnioaçõcíi e ou f ra t·on·c·, fl"!'deneia que lhe possa se e por t'lle dch•gada.

Ar f. 6 ~. Elle deverá:
1", informar ao commamlantt• da força de quac:;quer Jalla~ de eumpriJnCIJfo de dever 011 deHoltediencia de orrtens quu
ultSI'l'Var;
:!.". dal'. t[U:1.111Io u c~tlltllllandanLe da forc:a o flf'sr·pu· o seu
;·ow;elhr• ~~ a '''la npinião sobre a~'HIItJifos qnP lhe fpi'ell.l aJ!l'C~, 1' ' " atlu~;
~l". nr·tttnpanlrat·. ,;aho ttt·Jent r•mtnn·ia. o t'litlllll:llllhlllfe
fi:1 i'01:1:a i'lll f0d:l.'-' a,, 'lla>i ÍIISfll'l'l:l)t•~ .

li''''

.\ri. ,;:,. 'l'erú :1 '"'11 cargo:
": a ~··n·l'[:ll·ia do eomwandauf.P da fur\:a ,. o pe::;.~ual
;d!i ·'t't'\1', c· Inda a <'•nTcspolldrneia. •Jl'fieial. Jwrn rolllo a

'Jlll' tJi!o I in·t· ~ido ti.'Jl''''iahnrntr• di,ll'ilmida a· ottl.t·ns mcBt!1·•'' ,111 •·.-datln-IOaior;
h' a :tlll'!'f tJJ'a, d isi.J·iltu Ítião. ('\ twd it:fw da con·e.~putu!Pn
,. i:t. "l'i.'i;·ial d11 r•Hllllllllldanf e da fot·•:a, smuln I'P$fHIIJS:J\ !') pl'!a
1'\l'l'dir:iio 11 di~lr·iilltir:iío ria eurTt''i"'n'ktwia ol'fit-i:tl cnft·c· 11
''""ilar11'a •: JJa\iPs da fot't_;a.
\d. tili. n a,;si~tc..:nfe t'"lalwll'f'.t·t·ú unt pt·oltwul!ll, pc•.lo
q11:d pn~~a, S:lllet• a qnalqtH'l' Íll:'<f:tJlf.ll lllldf~ SO aelta a CO!'l'l:il'llidi'IH'Í<L ;: IPJll:ll';i. US Jll'OVÍdeJH',Í:IS JWI'I)SSal'iUl' pai.';!. :lS,iii;~III';H' llliJa JH't>tnpla ma11ipnlação da t'.tHTI'.S[)Ondeneia utrir:ial.
a dt:volur::lo d•• qn•: dpv,· HW at·e.hi\:td•l na. t'I'Cl'dal'ia d(l 1'!1111"';"'.!l:tnk da foq:a, ,. a apt.'l':-\Pilfat:iln, t'lll dcf.r:t·mimt•bts <IIT:t. i1"'·'· dos rrlalorios ;: de111ais i!ll'nl'tllar;.üc·~ .
.\ri .. t\7. Não !ta vendo um ol'fieial de t'nJTlllltlllli'<U:Ül:~. a-'
.··lia., ftlllc:(iÜCS, t:UJll(l an(,e,; dt'ói!'l'Ílli.ÍIIadas, i'iCI'âU U~:~trmpe
nlt:uJa,.; pelo a.',.;isleutc, ~lllll pl'L'juiw das '!nas attrilini(;fíe,
prPpria-..

C.\ l'I'l'l!LO TS
!Jil Plll:'-li:!Hn .\.JI'll.l"iT·l: 1)1; llnHFNS

\l'f.
Jttaint· d•·
·t

'm·rtn da.

ti~L O pt·iinriro ajudauk
Hlll ;•.rJI!lTIJanrlanft: 'r.lu fol'(:a
~'\rmada e rnat:> Inoclel'HIJ illl

de

•H·den:' llll rMadonm otfi•·ial drr
qne o nfl'ici<ll dr: rttlll''~r;i

'"li'Jica.:•ios. ao qual ••sl.<i ligadu.
\l'f. 6!). }'ieaJ :i r!iredamr!lfP ,.;t!l)(]rctinado au ('llltllll<lll "'
.tlanl•· da fon:a. "· :li•'tH do,.; drvrrt'."' f'IIUJJtt'l':ldn., ad!'<t 111 •,•,
c'l!lllprirú quatr~qu;T ll!'til'HS tfiiO por •·ll•! llw (tJt'l'lll l ia•l;y" ( ~~!.
""'" Sl'll ehefr> rk ~'"'ladu-ruaior.
:\ri. 70. No ;l;•,;i)lllpenho (jr, suas Jilltet:lics. o fli'ÍJJI'''I'I)
;JjJJdanf~· "'PJ':í .t•on,;·idt>l'ado
eomo agindu JHll.' Pl'dr:JH " ti·•
: ··rúJ'.!In nnn "" ÍHS(l'III'·C'ÓL'.' do eommandanl.11 da J'ur•:<':\1'1.. 7J. Cornpt•!.P_:·II~r·. ~tt.it•ifo ú approva•;ão d11 t'!Jllt ~
'II;IIH!anlt• "da fl'r\::t. ,. rh: a~e•lrd~> t'lllll a;; smts in,lrllc•.:•'''"':
o) i'nt'rrlll]al' plalll1.~ para Ulll adt~sft•anlf'llfo q,_;f,•nt:il i•·<~ •'
''' "':t·,-~,jyo iln IH'.~'nal 'ignal••iro da fot·<_;a:
/,; t·ool··dt•nar ,. uuiJormizat· os '''rreicin~ rl•• ~ÍPI<Il'~;;
,., analvsar u,.; l'I'StJlfadns do::; nxcrci0io~ e Ül:r.et· I'(Tottr''"'"":";õ;"•s imrn. nwlltorat· o .~r~t·vir:u;
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d) preparar e e.xpcdir «por ordem:. do commandimte da
forra as ordens, c;mmnmicações e ouLca correspondencia que
lhe pos.,a 3Cl'. delegada pelo commandante da for2a;
. e) exammar t> dJz,•r sohre todas as requisiçoes, vistorias,
perl1dos de ecmeerlo.~ c rdatorios sobre signaes dos navios da
lorça:
in.spr·ecimt:lr, ex;uitinat· e relatar quandd necessario o
qm~ s1~ rdl't'il' :'t t:!lll-'1: IH:ção. eondições, exigencias, conserva~
i;~"" l'lll!Ji'"!~'~ dn •'']'!Íp:tlllt'Jl!O e material pertencentes ás di-

n

\ i.·

q.o-.:

na,·i,)·.; d:t fpn·a
F!!'~ d•·\·,·r:·l:.
' •

t~~· sio;,:11ar~.; d11.:

.\1!. I:!.

a•• c"ll:llíaJJd:wtn da força de falta~ de cumd· d, . ._,.,. 'I" dr··:o'l•cdii·Jieia tln ordens que observar;
· ·. da:·. tl'l<lll•I,J " '''-lllilllaml:mlr da força -r1 dCS('jat·, o seu

i". iJd.oJJJI:JI'
' 11:: 'll 1 •J

i'''' ,,.JJ"'
;, I 11

I •. ,,.

c ::.

I d :u I• ,., :

·:11:1

''i'IIIJ:III

.• .,),,,. '''·'

assnmptos que lhe fo1·cm

":liní tll'lli'Jil C.oliL!'aria, O rOJIIIIIUlldalt[t1 da
loti:H :J.'' ill.-'1 "'(''.'''i•·<. \i:: i! a~ nu apt·c~Pnl :u.~'~"~ ofl'ieiaPs
,I, I'•'I'I'IIIII!IÍ:l. r·. :tll.'lll !li.·:'"· lacl'l' a:'! \isil.a' de cortezia t{Un o
,.,"l'""'nd:trill' da l'r>l'l':t li;;· ''"'di'!Jar;
;", ;,;sicdir a ''IH:~·::da 011 p:tl'fida de !·odoR o~ romiJiandan:: .. , :II'OIIip!llilt:IJ',

r",.,. 1 Plll

lr·' do·: llaYi"'· r.>ll:lll:lilll:wl•• d1· Jor~:a e oult·as \ÍSita:; de dís-

t·n····:l·•. r•sl:uil!n 1•:u·a I>"'" 1111 pnrlalú;
·•", l:tlllllia:·izal·-:;,• 1'11111 a laeli"a e a.'l evoluçiíes pre3cripLas
J•r·h· l'll!lllll:tiJdanfP da fn,·l::• e "''l' rll'nltecedoe dos methndo·s nc~"''"s:tl'i"'' a l.'llli'l''''<:tl' l!:t lnn 'lllh:'ão rapida c na Pxeeução do'~;
''i.~: 1111 · ' I ar f ir os:
'i', lc•J' ,·oniJI'rilllf':lfr• r.la JCI'cpção e expedi~·ao de todos os
sit;lla ··: 1 isuar·~. ,. "'':· :·'\']Hmsa\ "' pc!>O registro de todos esses
si~:n:w.; Pll\'iados ou J'r'''cl,iclo·; Jlf~lo commandante da força.
I->1 "' 1l'gi:;!.rn dri idaiilenle l'llhr-lcado por e !I e serft submelt.ido
ao ofi'ICi:ll dl' r'OIIlnlllitiear:ti,•,;; do Estado Maia;· afim de ser
allll".'. "I'' :·, f','rpia ,.n,.,.,,,·la do tc.,:·ist.ro ele communicacões vor
,-;i::ll:tl

.\:·t. ;::. Te•·:\ a snu eugo as embarcações designadas para
o ''cn·ir:o dll ~~oli!llJanll:uile da rurça e elo seu Estado Maior, e
~I!J~ !.;Uarnições. l[uandn ll"~~F~ ~w1siçn, bem assim a banda elo
l"''·'ica ,, a orche;;fra.
~ \ rf. TL .I.: si ar:i :'entpt·e a par de todos os assumptos relath·n.:; ;ís rlispo.'içõc; n•gulanll'ilfat·cs do formatura dos navios
e111 cnJZI'iro ou ent nvolncõe; laetiea's, e levará ao conhecimento do cnmmn.ndant.~ r:::t força qualquer alteração que notar na.5
normas preseriptas. Dcvcní, no de.sempenho dessa attribuição,
:;gir COJI).rJ auxiliar do eornnwndante da força para a navegação
e 111anohra da for'.' a qu:n1rlo su~prndcr, em viagem ou fundear.

CAPITULO X
DOS DIDT\!S .\,1 UDAN'I'ES ~E ORDENS

k·l.. 7ií. Os a,indanf es dn ordens no Estado Maior de um
.rrimm:tndante dr• Fm't:a 1\JaYal ~f't·iio officiaes do Corpo da Arm;ltl:l. ,. 111:t.i~ IlliHh•J'!I"' dn li'''' ,,,, nnt.ros membro~ do Estado
l\lain1.

\ d .. í!L Fi,·ar;lfl rl irr:~tanwnte subotdinados ao commandnnln d:t foi'I'a e r•:mpl'il'ií" a:' o!'rkns que por elle lhes forem
t'a•.Lts 1111 pelo seu r"]p•f,· ri" F':n•ln l\laior.
l.<'io r!,, 1923 -
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'.\1.'!. i i. :\o tk!'lempcnho de s11as funce,õm; ·.-H,rão cou~ide
ratlos cuHHJ ag·iiH.lLl por ordem e de atT•)rdu m:llll a;; in,;true~õcs
do conunandanle da forra.
Art. 78. Ellcs rJp,·crão:
l", :nl'or·maJ· ao eonnnamlant.c da for·•.~a til! CJtlUCSLtUCt' falIas de cnmpl'imPnlu de dc,·cr, inl'raeções oa ucsobedicncia tlc
ordens que obscr\'arem;
:!", dat·, quandd o eommaudanfr da força o dcsnjar, o seu
ronse!ho e a Sita opinião c;obr1~ os assumptus que lhes furem
"p rn;;rnlados;
:1", acuntpanhar, !'31H, ordem rnnlraria, o cmumadanl•~ {)a
forca Pn. !0rlas as snn'> infl.pcrriies, vi~ita::~ dffir.iars ou c!P ec-

1 i 11 io~ 1i :tl ;

-

J:.'odm·ãu Sl!l' designados vara ReJ·úco.~ a bordo
das emharcaçõe;; miuda:;, cneanPgadm; de dcsportus, ou tet·
lfiJaf'i:>fJUf'l' outras dc:-;iguw:ões csp•~eÜ\f''l ti de~eri•~fi'J do Cülllllll!tldaule da for~n.
_\ri.. 7!1.

t:.\l'ITILLO XI

,\ri. l{O. O com;lr·uelnt· mtYill 1111 J.:~t.ado ?llnint· !),• 11111
r·onHnatHianll' ril' for·rn S!'t';Í um nl'ficial do Coi'UO df' Eng·,·rJitr.>iJ'os :'\aYaPS .

.\ri. Hl. Finu·;í ,Jit·t•ctanwnfp sul•ordina(],, no cummandanf r.• da fort,:a •·. alt'>rn dos tlevpt·c;.: enumerados ndianlP. cumJII'ÍI'rí quaesqllf'I' ordPns qtw por 1'11<~ !lu~ Jorpm dnrlns uu pelo
seu chPfl' dn J~:-1 ado Maior.
,\ri. H.'!. No dl'seuipcnho dP sun;; funcçÕf's o.ln eunHI.r·uclol' naval 15CI'ií com;idf'l'ado eo111n agindo por onlPJll ·~ d1\ ae,.,,,.11" eom as inslrm·çõt•fl do f'llllll!H!IIIlanl n da l'niT<t .
. \rf. s:!. Compl'l.o·-llw, S11,jPifos :í appruvaf::io d!J ('HJtllli:JIH)nnfp da Jor·(:a, o dP aet~f1nln com as suas in,.ll'twr:ü••s:
11 J l'ol'niulnt· planos llaJ'a a r•onsm·va(::io srsiPmal ica o
('IIIH'I'J'In dos casros " srms lH'l'if'JJI'PS, nos navios da Jorra;
b) coor·d••rm1· I' llllÍI'ol'llrizal' os ll'ahalhu:> da;; turmas de
t'olllcPdos:
c) n;t·i l'iea1· eomu a esfrucüu·a Plll gPt'al >H' prll'l a 110 111ar.·
,. l'azer· a;:; rc•:onunenda\:ões nr·ces:,;ar.ias;
tl) !JI'I:pm·ar, assig·nar 1.: I'X[IPdir· "por· onlem" do eonrnrandanlo da ,.,,,.\:a as orden~, comJJtunif'.ações " ouiTa t·orTespomlt•neia qtw lho ptJHsa r;er pur dlc delegada;
t') 1'\Hilrillal' e diz'''' soiJr'' !orlas as requisiçõc;;, vi,;l.orias,
w~tlidos tlP f'IJilCedos e r·elalot·ios sobre etmsen·:u;ão •: c•onet'J'Io
dos 1:asros I' dos Sf'IIS JH'I'f Plll'I.'S:
/)

ilt:<)lf'l'l'iollar·, P\a.JIIillal' I' l'f'lafal' qllalti)O lif'I'I'S:ial'Ífl
l'f'f'f'l'il' :i t'Oilsf l'lltWiín, l'llllflif.:Õos, I'XÍgf'lll'ias, f'Oil!:it'I'f'Jliiii'Pgo do nrnl••r·ial.
snlll'f'Salnnl•·s.
l'r·rT:tllllm!a~,
rn:ll'hill<l.~ " '""" o Jllah•r·ial Jll'l'f,•Jif'f'llf•\ ao;; 1':1.'~'"·~ " fll'l'fl'll,., ..,, """' ll:tY ins d:L Jol'f';l.
·
.\ri . H í. 1·:111'
I". ilii'Ol'lll:ll' f) f.'Oltlllland:nilf' d:r l'nt'f':t dt• qllai'Siflll\(' r:rl(jllf' SI'
\·;H::'io "

o

""',:·,·;i :

la- d1• I'IJ!I)fll'ilttf'tlfo fi1• d<'\1'1',

illi'l'etCI'I~If'S Ull

d<•:,.,f,·di<'lWi:t of•:

q•u· ol'~•·nar;
..
'?". dar. quando n l'.omnmndanln da l'oro·a o di~SI'.iUl', o ~ell
l'flll"f'lhn ,. a :-:ua opiniftn ~ub!'f' n~~unwto:> i·daU\·"~ a ÍH'O)I!I".-

"""''"s

rna-< 1k trml.eri<tl da furr;ll;
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3", acompanhar, RalYo ordem contraria, o commandantc
da força rm todas as suas inspecções;
·i", reunir, de ordem do commandante da forca, os officiaPs rln mall't'ial da frwca para conferencia, cabendo-lhe presidir a essas t·r~müões, e mandar organizar uma aeta do que
occorr!'t' vara o conhecimento do commandante da força;
5", examinar, amiudadament.e, os livros dos cascos e outr",; t•egisl.l·os mant irios Jmlos officiaes do material dos navios
da fo1·r;a c informa•· ao eommandante da força, si I aes livros
e l'egi:.;fros r•slfto em rlia e si a;;; informações contidas estiio
sr11do utilizadas, al'im de Sfl manl e rem os naYins mal.erialIJJI'tll!~ JH'ornplos par·a a guet•t•a;
G•. aconselhat•, quando pedido ou ordenado, aos commandantes rios naYios, snhrt) assumptos ria sua especialidade,
eom o fim de obter-se uma prompta e efficiente solução dos
)JJ'ohlemas do material.
Ar1. 85. O crmslructor naval auxiliará a organização e
o ndestram1mto das t.m·mas d1~ concertos e ajudará a obtenc.:fío rio mal e ria! c J'l'n·:unc•nt as para rrparar avat•ial'1.
C.\PTTULO XII
IJ(I oFFICJ.\L 1)1~ SAÚDI':

O official rl1• Raúcll' no J~~lado .\laior dt~ um rnmmandan: I' r!P fnrta ~rr:í um u f'.~'ic ia! do Corpo de Saúde r, si possível.
·,paj,, anl i:.tn do IJIIf' IJj nH-;o.~ offieiaes de Sathl1~ dos navio~
da rnrr•a.
:\1:1. Hi. Ficar~(, dit'f'f\!amrntc s:tborrlinaclo ao Ctlll1111an-

rianlP da Jor(.'a, 1'. al1!m do~ devrres enumerados adiantr.
ctnnprir<i qnaesquf'r ordens quf' por elll' lhr forf'm dadas oH
l•l'lo >:PI! chefr• de Estado l\lainr.
,\,·1. 88. :'li o df•sr~w)wnho de suas fnncções de official de
~aúd1~ .~cr·á consic!PJ'IHfo como atrindo por ordem r de acrôrflo
conJ as inslt'IJeçüc,; do conm1andante da força.
A r· I • sn. l:ompPI c-1 hP. Rujo i to ,;í approvação elo command:tnfP da forr.n, I' dr acr·t'tl'do com as snai; iusl.rncçõrs:
'') fm·mnlar plano::: para um adestramento syslematico
f' IJrogTno:sivo tios >'r•niço~ medirof', eirurgico>:, hygienico~ e
JH'OJlhylaticos ria força;
b) coordenar n unHormisar os .processos mrdicos, eirnrgico~. hyg·irnicos c proph~'laticos;
c) anal:vsar os resultados obtidos nos varias ramos do
licpad amcnfo de satírle c faz r, r a!'; rreommendaçõcs para melhorar o serviço;
ll) JH'r•pur·ar·, a'<sil!nnr· e c•xtwdir· «por ordem, do romIIIUIHlanll' da Jnr(:a a.> ordem;, eommunicacõ.cs e nu!Ta eot't'I'"Jllttllff'tl!'ia qw• lhe po ..:flam Rrr pot• clle delcgarla;
f'l Pxaminnr· I' diZI'I' sobrn todas as requisiçõP;;, vistoria
í' I'" la. f 111' i o.~ dn,.; DPpm·f nntr· rllns rle Raúdc dos navios da for\: a;
{l i llSJH't't' in na r·. examina r· P rrlat.nr qnando nPr'l't<~ario o
'lll'' ."f' J'l'fPr·ir· ú eon~fl'IIC()fío. qnalidadc. qnanf.idadP, coudit;Õe<:, f'xigPncias, CoiJ:-;pr·yaçiio ~~ pmprr.go dó material. sobrP;.:alPnlr·s. at·c·essorio". inHII'tlllJI'lllns eit'LH'g·icos I) dr·ogàs pl'r!PII''Pilf •.'~ aos Dr•pat·f amPnlos rir Raudc~ dos navios da forr.a:
rll inspt.'Ceionar·. examinar· e relatar quando netw:lsario.
IJII anln :í rrrqt nl>il idadl', <'nrulir;õeg c ronscrvnç.l'Jcs de t orlo.'3
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r_~ paiol'~, alojamt>ntus n compar·l inwntos perl.c•ncenle.'< ao Dcj;artamento de Saúde, incluindo os que e,;tejanr 11us aeampa:11cntos, hospifacs c outros estabelecimentos de terra ou unidade sob a direcção do cómmamlantc da força, bem como
sobre a organização e aclmini~tração dos Departamentos de
~aúde, incluindo a distribuição e efficiencia do pe.~soal, a attenç.ão ao eonfo!'Lo do~doenfes " ferido~. as condições samtarias dos porõrs. fnnt:'1s dnp!o~. paiór•", alinwnfos e aguada,
eozinha,
privada r• limrr:>:a r::r•rai rlns JJavios da Jorr:a;
_
h) insrPr·r·ir•mlr, t•::aminar " rdatar quanlo ·:ís qucsloc~
c condiçõP-; lJ),!.!ir•nicas c sanitnrias: quanto ás mcrhdas a seNnn adaptadas para Pvilar a introducção e dlffu~ão de mn! t.sfia.s contagiosas; qu an! o ao t r a lamento de casos graYes e
Jnolestias epidemicas.
Art. 90. ;E I! c deverá:
1•, informar o commadanf.e da força de quncsquer falb~
fle cumprimento ric drvPr, infracçr)r-", on dco;obcdiPncia de ordens que observar;
2", dar, quando n r~ommandanl c da força o desr.iar. o sen
eonselhn e a sua opinião sobre os assumptos rP!ativos ú pl'lllllemas nwdicos. cirnrg-iro~ r h~goiPnirns rins nn\·ios da força:
3", acompanhar, salvo ordem ron!.raria, o commanclante
ela força, Pm todas as s1ws in.spccr;õcs;
4", l'Pimir. de orlem do cnmmandant.c da força, os offieiaes de «alidc de força para conferencia, instrucçiln c doufrinação, rahendo-lhc prf'sirlir a Ps.sas reuniões r mandar org-anizar uma acla do l]lic or·~~IIITr'l' para o l'OJJiiPcimcnto r!o
enmma ndan! P da fllJ'r·a:
5", compilar e puhliear. arninrlarlamcnfe. rlc ordem do
commandante da fnrca. os holrtins riP informarões on instruccã,, que forem essenciaPR, incluindo inform1H:üPs sohr0 rnolestias cpidemicas c nwrlidas h~·ginnir~as, sanitarias n provhylaUcas, e sohre a.~ cnndiçõP.s ~r~nitar·ias dos porto.~ quP, por
outra via. niíu clregariam ao r•nJilir•r·inwn!n dos connnnmlnnfPs
c offkinP~ da sandn da frwça:
G", prpparar· ,.. apt'f:sPnt ar no rnrnrnanrlante da forca um
plano amplo e dcfinirlo para cnidar· P ft·ans1lOI'!nr os rloPntPs
r feridos da forca. rlnranle ,. dq.J.,is do cornhnfP. P mantPr-:;r~
informarJo daq fneilidade~ PXi.slpnfP.s )la1·a i.sso;
7", rompilar· f' apr·p,q,.ntar·. rll'pni.'' rio romltail', an ronlmanrlanlf~ da fnrr:a. para tr·ansrnissiín ao l\rinist1•rio r!a Marinha. 11m rf'lnlorrn prPcisn n ruidarlosament11 Pl'Pparado rJp tildas as l1aixa.q no rwssoal da força ennsPqtwnfrs do combate .
.'\rt. ~1. O offirial de saude rnantrrá o cornmanrlanfe da
força int.eiramenf.e informado das condições sanitarias e do
estado fle sallde ela forr.a.

CAPITULO XIII
DO OFFlCfAL f:flM1\TlSSAR!O

A ri. 92. O nfficial rornrnissario no Estado -Maior rfp nm
rlf'. fnrr:a s~·rá 11111 offir·ial rio r.m·po r)p Comrnifl-

con:rmanda~IP

sarJOR P, SI fHlSS!VPI, ITWIS rlrJ(i(UJ rJn fTlH' OS Y8I'iO.<; f'f)lJJTni~R:l
a l1ordo cfoq navio:-1 rfa fnrea.
Art. 9::!. F'ieal':í diJ•pefamente .~uhordinado an cnrmnandanfe da. for(·a c, além dos deveres enumeradnq ar:fi:111tc, cumI'ÍOS

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

645

prit·á quaesquet• ordens que lhe forem dadas por elle ou pelo
seu chefe de Estado Maior.
Art. ~H. No desempenho de suas funcções de oftiéial
commis~ario será considerado como agindo por ordêm e de
aee,!rdo eom as instrucções do commandante da força.
Ar·f .. !lfi. CnmtH~fc-lhc, su.ieito.á approvação do commantla nl l' da fot·ça, P de aceüt•do com as suas instrucções:
a; fOI'mulm· planos para obter, transportar, entregar, rel'l'lier, \'Pr·ifinu·. guardar e PXpedir contas, sobresalentes, mafpr·iaef. c muni1;ões d,. hucca n1•rrssat·ios ao abasteéimento dos

!l:r·,

in~

da forr•a:

coord,•nat· ,. uniformizar· o~ methodos, rotinas, organirPlaforiu:; sohr·p o f'er\'içu de Fazenda da força;
r· l verificar, i nspPI'l' ionar P analysar os relator i os e demais papeis rle informações twrt.cncentes ao serviço de Fazenda. o fazer rccommendações para mel·horar o serviço;
d) prepa!·ar, assignar c expedir "por ordem" do commandanf.e da força as ordens, communicações e outra correspondPncia que lhe posRa ser por elle delegada;
e) examinar e dizer sobre todas as requisições, vistorias
e rrlaforios dos derrrrtamen!os de Fazenda dos nllvios da força;
{) inspeccionar. examinar e relatar, quando necessario, o
(flH' se. referir ás condições, cxigencias, conservação e operat:~o do mal.fwial e sobresalentes, paióes; secretarias, casinhas, .
padarias, frigoríficos e outros compartimentos pertencentes aos
departamentos flc Fazenda do;:; navios da força; incluindo a
inweçfio, exame e conferencia dos sobresalentes, fornecimentos I) dinheiro:
a) inspccéionar, examinar e informar sobre as condiCõéS
do rancho. a nafnrf'za !' qualidade da .ração, seus processos d~
pn•paraç.fio e disfribuiçfio; a despeza das quantiàs do nthcho e
as r·"ndir.iics r!n matPrial do rancho;
h) maniPT' nrn rr•gi~fro dos dinheiros, sobresalentes, murtir·iiPR rlr hoc eu e uni rormcs cxiRtentes a bordo dos havios da
forr:a. incluindo os navios-depm1if.os e outrds rtávios, au:ltlllan•s do ahas!Pcimrnf.o ligados ao cotnmartdéi.
Art.. 9G. EIIP deverá:
1•, inrormar ao rommandrrnte da força de quaesquer fal-'
fag de eumprinwnfo dP dever·, infracções, ou desobediencia de
(l!'df'll'l f!HP obscn·ar;
2.", dar·, qunndo o commanrlante da fói'~a o desejar, o s'eu
r.nnsellrn e fl sua opinião ~obre os assumvtos rela.tivos a proldr>lJ[IS de Fazrnrla f' forga;3", arompanhrn'. sn J.vo ordem contraria, o corrttiland::mte
da força nm toda:; as sua<; inspocções:
ft", J'{1TmiT·. dP ordPm do commandantc da força, os commi~c.arins dos nnvin~ da força !XIl'a confere.neia. instrucçito e
tfqrrlr·inaeiio. rahrnrlo-JlrP preo;idir a essas reutt!Ões e rnatldtd:·
nrgani1.ar Tl'llfl arfa ,~q qur nrc-ormr par~ o conhecimento do
rc•mmandantf' da força;
5", ncgoeim·. dr ordem do commandante da força, as letras
rlr~ c:unhio, on lnm:1r ns nPr~n'lsarias providencias lega.es para
:l!'fliT isir:~o. disl ril11r i\:iío P dPspPza do numerario a ser gasto
r'dtll os navin~ da fnr·çn. ou onf.ra applicação aproprj.ada.
A;:: ;ma~ rontn.s romo o.ffirial r.ornmis·~ario do Estadol\Ta ior ser fio sppa1·ada'1 das do rommissario do capitanea é do·s
outros navios da for\.'a:
fi", faz.-.r, 'rT.iPi!n :í apprnvrrç-ão do tJOttttn:tJfitlánte da força
_h)

Zl'•·:••l
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e de acc{lrdo com as ins!.t•ucçÕ<'s do Ministario da Marinha,
a acquisição e distribuição do3 fornecimentos, r;obrf'~al~>nlrs.
materi_al e serviços do!'~ navios da força, á medida das suas
neeessHial\n.s.
CAPITULO XIV
At•L. 97. ALó 31 de dcz·cmbro de 1923 poderão r;cr feita~
no!\te regulamento as a·ILeraçõPs indicadas pr>la ·~XP•'ricncia.
Art. 98. Firam revogadas n'l tlis•pfl'lÍÇÕP'l om rontr·ario.
tlr~

Rio de .TanPir·o,
Alencar.

(j

dt> junho til' IW!.:l.

DEGREl'(); .:'í. iô.OH
('1'(1a

-DE

22

-~

;lle.randríuo Faria

DE JUl'>IIO DE

19:?3

a medalha com mcmm·atil•tl iutCI'-Hlliad,;, c]l(flllflrfa ,..][,•dal/ta da. \fidorim

O Pre.gidcnlr, da ficpublica dos F.st ados Unidos do Bl'nsil,
consideramlu que em 24 de janeiro de HIIO a Conf().:-:encia da
Paz approvou a proposta do marechal Foch, para que todos
u~ combat.éntes da grande guerra recebcs!'lmn uma mr.smn medalha rommenwraf iva f!IH', u~ada por Piles em t.oda~ as partes
<lo Mundo, dtwerá manter os senf imentos de elerna camat•adagem que fizci'ar11, s-obre o campo do batalha, a força dos exe>:-cif o~. e assegurar pela recordação, durante a paz, a graudeza
das nacões a 1.liadas: consideundo que uma commissão int.eralliada cslabeh~cen mais tarde que PS~a medalha sc.:·ia chamada «Medalha tia Vicformt>, c que as !'f'gt·as vara a sua concessão deviam sct· taes que evitassem a sua confusão (~om
qualquer oulra medalha cnlJt!liCmorali\·a, rp:mlve, por proposta
do minist.:'o da Marinha, e em !Jannonia eoru D.~ prineipios
baskos e.~fabr>IPrido~ 1"!1' :tf)tl!\!1::\ curnmis.-ão, dccr·cfat· o seguinte:
Art. 1. • E' crcada uma medalha commC>mornli\·n intoralliada, chamada <IMedalha da Yic-lol'i:uo.
ArL 2." Essa medalha será de br•onze ftisco, redonda, com
Om,O:J6 de diamelro, Om,004 de espessura, e rontomada com
duas palmas, tendo ao centl'o da face anterior a figm·a symbolica da Victol'ia, dP. pé e de frente, sobre um fundo I iso e
sem qnalqup.:· inseripção ou data. Na í'aee post.crio'r terá o
escudo nacional, contornado pelos eseudos das naçõe;, alliadas
e associadas, l11dn t'Íl'CIIl!HJado pela inscipt;iio «llrand(• glwrra,
1wla civilisat:ã<l~.

An. 3. • A medalha será suspensa de nrna fita, iguul para
f.ndos os paims allia::lns c as3o'ciados, cujas cOr·e:; serã·o as de
dous urco-kis .iuxtapo~to·!'l pelo ludo Yl'!'melho, com um Jio
IJJ·anco em cada hm·do. Essa fita terú 0nJ,Il3G de largura e
Olll,O íO de comprinwnto.
\rt.. 4. • 'I'Prii11 ri i J'Cito' ú «\f,.dallia tia Victnria» todos os
mililart>s on eívi~ Qlte tenham sido t'lllJV·egados em nffcctivo
sr•r·viço de guel'l'a prlo espaço mi.nimc• tiP tr·e:-~ mezP~. ,;r·guwlo
o :vli:mlo estabt•lecido.
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1", os offieiar~. -:nh-officiaes, inferiores o p:raças da Marinha Nacional, inelusi\·o taifciros o contra'Ctado's, que serYi1'am na divi;;:io naval em operações do guerra em qualquer
tempo comrn·chenci'ido entre a partida de suas unidades da
ilha de Fl't'namlo d(' Noronha em 1 de agosto de 1918 e seu
Hgrc~.!'o (t mesma ilha em 19 de maio de 1919;
2", O!' officinc~ o inf•~riorcs do Exoroito· Nacional que sendo incorporado~ no Exe.:·rifo Franccz em virtude do art. 2o
tlo decreto n. :1. í?7, uc 27 de dezembro de 1917, com e-llo
o'o>rtlhn leram;
.1•, os officiaes da Marinha que, nomeados pl'los avisos do
l\linislcrio da 1\Ja.:·inha numeras HO, 141, H2, H3 e 144, de
R dn janeiro de Hl18, 3813, 387, 3·818 o 389, de 22 de janeiro
fie 1918, para }H'at.icarem ou cstudat·em aviação na Ing;latorra,
alli foram empregados effccLh·amente ·em serviço de pakulhament.o ue costas;
't", ·os offi.?iae~ da .Marinha, nomeadds pelos avisos do Mtnlsf.r•.:-io da l\f~u·inha numeras i .233 de 29 do março de 1917,
:L iH, de J H •rlP sdPmh1·o dp Hl17, é ·L 71t7, de 12 dt~ dezeinhro
dn 1917, pa!·a scrvirt~m na .i\la·rinha dos Estados Unidos da
AmPrica do Norte, que, .Pm naví-oo de guerra desta Nação, t'izrwam parte dns fo.:·ç:.::: norte-americanas em serviços d·e
gUPI'I'a;

fl", os ('.ivis hmsileiro's que se alistaram c combateram em
·I'X(•t·ritos ou maJ'inhas aHiadas;

G", o.s addidos milif al'es c ua.vaes hrasilt'i.~o;; junto á Inglaf el'ra, .Fr·ança, If a.Jia e Estados Unidos da America do Nor.te.
que tenham servido nesses loga1·cs depois de 26 de outubro de
Hll7 até a data do arnüsiicio;
'i", os membra',; das missões milita.:'es urganizadas pc•IO!!
avisos ns. 4.680, dr- 7 de dezembro dta 1917, c L735, de H
~lt) do~zemlJro dP HH7, do i\Iinisterio d'a Marinha, e aviso nunwJ·o ·128, de iH de maio dtc 1917, do Ministe·rio da Gu~rra,
que fomham ser·vido nes~sas commis·sões em qualquer tem1Jo,
PIIIJ·e as dala~ ·da nonwar:ão c do a:·misUC'io;
R", os memhro'" hrasi'leirog da missão medica organizada
.prlo {fecrcfo n. 13.092, de 10 de jUIIho de 1918, quo tenham
servido em hospilaes destinados ás victima-s da guert·a, ou em
f.rallalhos dn nclminisl.raç1ín a cliPs refc:'en.f.es, na J?rança, lta1ia, Inglaterra ·C Beilgica;
go, os mil•iLares da Armada ou do Exercito Nacional que
N'C<>heram a Cruz de Camp1anha de 1911 a 1919, a que se
ref.c.:·e o decreto n. 15 .·600 de 11 de agosto de 1922, e ds que
eoopPraram Pm e.ffect i\·o servi~o de gul'rra no Brasil ou no
f•st.rangei.:-(1,
Art. 5. o 1\'ão terão direito á cModa:lha da Victor ia~. comqnanlo inrluidos no artigo quarto, os desertores, os condemn~dos c o·s excluidos do .Exercito e da Armada, por sentença
ou medida disciplinar.
Ar I. li." As reparf iCÕPS compel.rmfl".s oo~ l\linisterios da
Guerra e da i\IaJ•inha organizarão, def!Cle j•á, relações quo comprchendam todos os miililares, actualmente vivos, em condi.;ões de eeePI.wrem a « J\IPdalha ria Victoria :., aegundo o disposto
nesf.e decret.o, hem como todos os civis nas mesmas condicões,
q~1e desses minister,i.og tenham dependido ao tempo dos serYtços prestados ou !Jlle nellos tonham assentamentos. As lis-
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t:t•; nwncional'iitt ]lara cat.la um dus mi'litan•s uella~ incluídos,
o fHJ~Io actual e o ·que t.iuha ao fim dós scrviros. prestados.
:\r' I.. 7." Os mil i ta n•s •r(U e n:w ~>.sü•jam cowp.r··clwndidos
11as J'f'lar.~õr.~ ·de qrw l.mta o rut. G". ou os ciYis a cu.io respeito
nãn r~xi:;ünu assentamentos t~ffic.iaes, re,quel•crão ao i\finisI.<·J·io da C1!it'JT:t
da ill:t.··in!ta, eoJJfor·rue o caso, a eonccssilo
1!<1. cMn'llalha da \'it:l.ttri:n; juntando dnt:Ullll'!lf.OB qtw Jll'O\'('Jll ü
st:ll diréito.
Art. 8. o Organizadas as rclaçõc~ de que trata o art.. 6",
on Pslabpleeidus o:> dit'eitos dos requf'renf.Ps, SPgundo o art. 7",
li<:l'~tu l~nTatlo.q os ur:crcto's de eouct~c:são da medalha e expedido ..; :to.; in(t•J·r·s~adus os diplomas e medalhas, st~mlu aqueHes
as,i~n:1rln~ nos l\tinisl•·rios da (lupn·a P da Marinha, l·npcdi.atll<~nl t'. ·pel"s drr:ft·.~ tio Departamento Gcnlra'l e da Inspc,.,,,, ia d•· Marinha .
. \r·!. !I.'' \. < \!Pdalha da \'icluria" ~er:í. u~ada no peito rs-

o''

qlrt·r·t'o'. f.'OUJ(I .

1·.:(•

~C8"11C:

1". pelo.-; rnililan•c;, dt~ aceür•hl rPJII" r·t•spcef.h·n r·r·gllla;: I' '!I lo dt• li 11 i !'lll'lliC'S:
:,;"., 110~ unifor·nw-; ern ·qrw, JWIO." regulanwn!.os rrspceti'- ""· -''' d<'\t'JJJ IJ'<a · ns fila~ tias rJJt•dallra~ ou eondPcoraçõr~s
rl,:lor:•da..; •<n!Jr,, <rma lrnJTI'in. mn \'!'·: rlclla:. ·pr·•)pr·ins, :<t:l'tt
l:tJJrl::'lll !I.':Jtl:r :• i"ila ria r\lt·dallta d:r \'rd'!J'Í:t)> dri]q·arla ~roJn·p
"''~'~

lo:'J'I'r•la;

~··.

os civis e, llc111 a.lsirn. os milita:·t·~. r'In l.ra.it'ó' ci\·i,;.
a nrf'd:rllta s1•lrn• o pnito <'!3qUt·rtlo.
1'.1'!.. 1(). O;.; •·ivi.~ "· ltf'lll a.,sim, no mililare~ ern l1·ajes

,., .. ,,.,-,,t

,. i·: i·~ pndt'l':io m:ar a fi Ia do d i~l ineth·n dobrada soln·r~ uma
'''ll'l'f'i:J. cnmo ronsla do art. 9". alinPa :r, 1.1u nrna f1la PSIr·t·ila r·rt'ar :rs r.·o'trr~ proprias. ct'<lloealla mt Jnpella on, ainda
nn peito, urna rrdnct;>fio t.la merlallta. cum Onr.OiG dr• d!anwl.ro,
'!i''l'~'!l":t ri•· cnn·r·nfc 011 :llfinrfp .prnpl'Ío .
.\ ·f. f 1. n.. yogwn-;-t• ac; disprhi,;iit•s f'tn contrario.

ll in rlr• .lan<·•ir·o. :!'! rir• ,iunlrn rir• .f\1'.':.:, 10''
<i<'fll'ia ~~ ;!;>" dn llcptdllica.

0

tla fudt'i"'ll-

_\P.'fllL'H JJ.\ :"!!.\'.\ llEH:'<.\HIJES.

lJIÍ unr•o 11'ftllfanu·nto ao Consl"/lrn

!11)

Almil'an!adn

n Prt•:;idenlro da llepnhliea do:; J~:;l;ltlo:·: llnido.q do Brasil,
:rllloriz:H::!o cnnl ida JJII artir;o 1 ;~ do d••erefo n. ldll!í .
.;,. !I rlt• j:liii'ÍI'" th 1'.1:~0. rt•.vigoratla pr~lu ar!.. 11 do decreto
11. •,. r;::n, dP :-1 dr) janr:iru 11llimo, J'P:'"Ivn approvar e Ili:Jndal'
,.-, .. , 11iar· o rrgulal•li'Hfn lln Cons,.llr•• do .\lmiranladn. qrJI) a
' ',. :"'"lll].l:llriJa, :J.'"'ir.;l!ado pPio :dntir·:IIJI<•, J·r•frn·nJ:!<In . . \]<'-·
IJo·:IIJdo ria
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X:lllc!rino Faria de Alencar, Ministro de Estado dos Negocias
Marinha.

·C: a

fiio de Janeiro, 13 de julho de 1923, 102° da Independeuria e 35" ~~~ Hc•publica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Faria de Alencar.,

HP!JII~muenfo para

o Conselho do Almirantado

();:g::mi'Ol3']1ío e funccionamento do Conselho do Almirantado

CAPITULO I

Art. 1. o O Conselho do Almirantado é o orgam de consulta
do l\!inistrrio da Marinha. c o seu auxiliar na administracão
nn\·al, para o csfudo c ~ol\ll;~.ão rlas questões que por elle lhe
~·llrPm affcc!ns. comprchcndidos os casos previstos nas leis e
n·;:11larncntn~< r·m vigor.
Art. 2." Constituirão o Conselho do Almirantado, como
cnn~ullorc2:

Chefe do Estado l\Iaior da Armada;
Inspcc10r de l\Iarinha;
Inspectur de Fazemla fl Fiscalização;
Inspcet.or de Engenharia Naval;
Jmpcctor do Ar.srmal de !\farinha do Rio de Janeiro;
n I!Fpr•efm· de PorfoR c Costas;
(I CoJJIIJ!andaufc rln Defe.,a Aerea do Littoral;
() Superintendente de Navcgacão;
n Dircc!or da 1<3seola Naval de Guerra;
O Insprdor de Saúde Naval;
O Consultot· .Juridieo do Ministerio da .Marinha.
I'aragJ·aplw nnicn. Os consultores serão sempre os offiri;~l'' que estivf'rt•m exercendo essas funcções, qualquer que
O
O
O
O
«I

éi'P o

~eu po~f.o.

Art.. :3." O Con~elho do Almirantado será presidido pelo
Ministro da Marinha, e, em sua falta, pelo Official maia
antigo.
CAPITUI,O II
FLtNr.t:JON·\l\fEN'fO

D'J

CO:"'SEJ.UO

A ;·f.. !, . O Cnnspflw do Almirnntado reunir-se-1m ordina~
!'J:nnr:nfe uma \'1'7. flOJ' semana, c. extraordinariamente, quan"" r·onYoc:~do nr•lo ':\! ini><l.m da Marinha on por sua ordem:
:r·· · ''''Siir•: 1''':11 izn:·-s,•--hfln na ~tsdo respectiva e não serão
; '"I>!' r·:J:'. ~··l]yo wdent do l\1 inistro da Marinha.
0

0

Art. 5.° Compele :w Conselho pronunciar-se por meio
rlfl parccrres ef"criptos do.,; consultores sobrr a;; 1'onsu1tas que
lht~ forem fritno; prlo ~~linistro da l\lnrinha.
Art. 6. o As consultas serão envindas ao Conselho acompanhadas dos pa:Jei, referentes ao assumpto. com informat;iics rlctalhadns P completas das repartições competentes,
comprehcndendo mappas, quadros, cstat isticas, cxtractos, côpiail, publicar;õf'~, mr•morias, nrces~arios no eslwlo e elucidacão
tio n~sumplo.
Art. 7." As c:msnl!.as serão estudadas c r·clatadns por
um consultor, que aprPsrnlnr(t pa!'ecf'r por· Pscr·ipl.o no pmzo
maxirnn de quinze ctin.", de aerl>l'd(l eom a se~uinfp, di"lriiJUi(!ãn:
Forcas navafls ,. otH~r·nc;:õr·~ nava('s, o Chcfr, do 1•3stadn!llaior da Armada;
Pes~al e
sua mobilização, serviço militar c reservas,
o lns 1,ector de Marinha;
Material fl abastecimentos, o Inspector de Fazenda;
Arscnnf'f', o Inspector· do Arsenal ctc Mal'inha do Rio
c~ Janeiro;
Gous!rueçúes, reparações e ohras l'ivís, o Jnspcc.tor
rlc l•~ngenhaJ·ra Naval:
Aviação naval. o Commandantc da Defesa Aerra;
Organização dos servh;os c polidnmculo gm·al da costa e
porto; mar•inha mel'canfe e Jwsr·a, o lnspecloL' de Porto.<; e
Co~ tas;

Hydrographia fl pharóes, o Superinlenrlent.e rle Navega1~ão;
Ensino naval, o Dirce toe da l<~seola Naval de nnenn;
8aúrle naval, o luspl'etor· de Raúde Naval:
J"cgi~lação P direito, o Comultor· .luridieo rio :\liui;;fcJ•io ria
:Marinha.
Paragrapho nnieo. Os assumplos não compJ•ehendictos na
distribuição acima sPrão disll'ilJHillos ao criiPL'io do PrP~i
dcntc rhl Conselho.
Art. 8. • O parecer do relator será lido mn sr·ssão do ConRelho. cnmpl'indo a cada eonsultoe exprimi!' em scgnida sua
t'pinii'io por esrripto relativa ao assumpto.
PnragTapho uni co. Os consultores poderão tet·. simull.aneanwnte, vista do parecer do rrlator. do Qllfll se Ilws dar·.iio
cópias; Prnittil'ão ~>obre o nwsmo sua opinião, lambem por I'<'eripto, no prazo improrogm·PI de tres dias.
Art. 9. o As cópias das consultas, com os respectivos pal't~
cPrns e npinHíes formuladas, ficarão a1·chi\adaR no Cons!'!lho.
Art. 10. O Conselho do Almir·aulado terá uma seerclrtria para o f;f:l'Yico do seu expediente.
Art. 1·1 • A secretaria f.erá um direclor-secretario, qne
~e!'â. official-g·en<'ral da Armada, reformado, e o numero de
Pmpregarlos rm eommis;.;ão, officiaes da Armada 011 ela:;;~f·c;
anne.xas, rl:t arlint nu r,•rnr·ntarln~, qur, fi'lr lH'l't•;;:~a!'itt ao "~'I'
vit;o.

~ f. • J<:m falf.a de um ol'ficial g·pnf'ral da Al'matla J'flfnl'll13·l!o, pOIIPJ'á SI'!' nnmPndo t'lll c~nmmi"sfío llllt offieial p:c·rH•r•al dit

acfivn.

§ :! . • !'ara SPJ·,·iços geraes Jmvm·:í um ronlimw P os Sf'r-.
ventes em m1mcwo annualnwnl.P fixado pela !Pi orr.amrnta1·ia.
Al'l. :1~. o nircclor-se('!'dario assistirá :ís R(1SSÕAS do
Conselho e lomat·á notas do qne rll'llas nccmTnr. fazPrulo la.,-rat·
uma act.a cnm o rfsumo da Sl'~silo, pPio fuHel'ional'io da sen·p ·
taria para isso rtrsignado.
Ar·t. 13. Os consultore>'l, ao comparecerem Jll'la primeira
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vez ao Conselho do Almirantado, para o acto de posse, prestarão, ao assumir o seu logar, o compromisso de honra de guardar o mais completo sigillo sobre os assumptos que forem
àiscutidos em conselho e sobre o que se passar nas sessões,
e de sempre manifestarem sua O(linião sem reservd.s, com a
mais completa franqueza e sincertdaHe, a bem da defesa nacional.
§ J. • O termo de compromisso, que será redigido pelo
Conselho do Almirantado, será lido em vor. alta, pelo secretario, perante o mesmo conselho, conservando-se todos de pé até
o final da ceremonia.
·
§ 2." Igual compromisso será tomado pelos officiaes ou
func~iom.rios convidados ou autorizados a tomarem pat'te ou
a~>~istit·cm ú:-; Sllssões .
. \1·1. 1 í. Os membrr)s do Almirantado perceberão a
cjuanlia tle :2'3~ por Sf~ssão a que comparecerem.
CAPITULO UI
I)!Sl'Ol:l!ÇÕES TRANSITOill:\S

.\1·1. t;,, O rrg-inwnfo interno tio Conselho do Almirantado
org-anizado, tlc accürdo com este regulamento, dentro do
P"nzo rk 15 dia::;. a partir da data da sua promulgação .

fl"l'<Í.

.\rt. Ui. Emquanto não entrar em vigor a nova organíadministrativa da l\larinha1 continuarão com assento no
Almiranlado os nctuncs chefes ae repartição, e a elles serão
afl'eelas as consultas que disserem respeito aos assumptos que
eoJ'l'f'lll uelaH suas reparli(;Ões.
Ar[.. 17. \~ d ispPsições dcs[o regulamenLo poderão Mr
allf'radas pelo t;ovr.rno .d•mtro dos primeiros seis mozcs a oonlnr da da la do decrulo de sua approval)ão.
Art. I R. Revogam-se as disposiçõPs em contrario.
Rio de .Janeiro, 13 de julho de 1923. - Alexandrino Farit1
za~:ão

de A. fr>nrm·.
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N. 1G.137 -

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De-

crc1 o <le 5 de setembro de 1923 - Autoriza
a Companhia Docas de Santos a levar á sua
«:onta de capital a importancia de 144:235$900,
eorrcspondentn fts despezas effeetuadas com
a aequi:-;ição c installação de um terceiro com·
prr'ssor para o serviço do armazem frigorífico
do porto de Nantos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
N. HU38 -- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 5 de setembro de 1923 - Approva
o projedo c o orçamento, na importancia de
24:iW5$042 (vinte c quatro contos, trezentos e
quarenta e cinco mil e quarenta c dous réis),
para construcção de um restaurante na estação
d(: Ponta Grossa da linha Itararé-Uruguay . .
N. Hi.13tl - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto de 5 de setembro de 1923- Approva
os c::;tudos defiuitivos e respectivo orçamento,
na impodaneia de 789:162$027, dos doze prinu:iros Jçilomdros de uma variante de um
1rcr:ho do ramal de Campo Maior a Amarração
da Estrada de Ferro Central do Piauhy ..... ·
N. Hi.l10 --- MARINHA-- Decreto de 6 de setembro
«le J92:~ - Reorganiza o Estado Maior da Artuada ......................•.•......... ,. • •

1

2

3

IV
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N. 16.141- MARINHA- Decreto de 6 de setembro
de 1923- Dâ. nova organização á Escola Naval
de Guerra................................
N. 16.142 - FAZENDA- D.:ereto de 12 de setembro
de 1923- Approva a nova talmlla 1los veneimentos annuacs dos cmpregadoH da Caixa Eeonomiea ~~ l\ioutc d(' No<'<'mTo d<~ l'ernam hul'o.
N. 16.143 -- FAZENDA- I>P\'rdo dP 12 d!· Hetemlwo
de 192:1--- Coneed<· :ntloril'I:L'.'ilo [L So,·i<·lhd'~
Anonyma •lc Seguros "Lloy1l Atlantieo", para
funecionnr 11a Hepnhli•·:t, P :tpprova os JTc'Jif'et ivos ,r•statntos ... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.141- ··· FAZENDA- 1)cerdo de 12 tk ~'d<mtltro
de 192:J--- Approva os 110\·o~ es1ntn1o·' da
Companhia <lP ReguroR d1: \'ich "A l\ltllldial",
com s~dc: nesta Capital, e :tntoriz:ula n. fmtcdonar p<'lo deerdo n. !l.8(il;, de (j de JtO\'I'll!l•rn
de Hl12...................................
N. 16.141í -- GUERHA- Pt'tTdo de 12 dn setembro
de lUn -- Altem o Hq~ulantcnto do Estado
l\:Iaiot· do Exercito, approvatlo por dc('r<'f n
n. 14A84, de 18 <k nov<·mhro de 1920.......
N. 16.146 -- GUERHA- Dt:<Tcto 1lc 12 de selcml•ro
de 1923- Transfere a s(dc do Commando da
ü• Brigada de iiJfnnL:1ria dt~ l'orlo Ak~~r<~ j1:1r:t
a cidade do Rio Grandt'....................
N. 16.147 -- VIAÇÃO E OBHAH l't 1BLIC,\S -- l>t·ctcto do 12 de t'demlll'o dP 1023---Approv:t
o projecto c respcelivo orçant<·nto, na importaneia de 50:850$2GO, p:mt a installnçfío d• ·
um triangulo de rP\'C'ff'fío w1 cst.nçiio <ln H:trtyra, no ramal <k Tih:1gy, da ]•}:Irada ti•·
Ferro Sorocabana........... .. .. . . ... . . . .. .
N. 16.148- VIAÇÃ.O E OBHAH PUBLICAS -Decreto de 12 de f!deml>ro t!P 1U23 · - .i\pprov:1
o projccto e respectivo orç:nnenlo, ua importancia de 14:420$~1G2, p:1r:1 :t.mpliaç:\q do nrmazcm <le nwr1::t•lori:1;; <h c~tar·fi;1 ,,,. 11::
nhnndú, da HêdP Hul-1\1 i1wir:t ... ·. . . . . . . . . . .
N. H\.14!! -- JUN'l'l(.~A E NJ!:COCION lNl'El:Hll:l'>i
- Decr<:lo <h' H d!' ~-~·icndwo 1lP l!l:2:J · - ~"-p
i)f(n·u. m~ Í!lf'trueçõr·>-: p:tra :t:; <·kir;õr·:: de dt'lll!-·
1:trlos ú Assc·mlM·n Lrgi:;bli\·:1 (' t\1• Prr·sidt·nk
u Vit·<·-l'rPi"Ídl'llte do l•:;;t:nlo do Hio dP .1:1··
nciro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

IO

II

1.1

1:!

U

I~

I :1

I

t

DO

PÕDER

dEatJTtVó

v
Paga.

N. 1G.150 -AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMER.CIO- Decreto de 15 rle setembro de
1923- Concede á Sociedade Anonyma RefiJl~t.dorn.
~-J.

~.

N.

N.

N.

N

Pnuli:4.n autorização para fnnccionar

c :1pprovn. os respectivos estatutos........ . . .
Hl.l!íl-- AGHICITLTUHA, INDUSTR.JA E COMl\TEH<'fO--Dcc-rdo de 15 de' sdcmbro de
1!l2:3 · · < 'o tl('('d(' ú. Companl1 ia Flumincns<' de
L:td i('inins :tnlnrizac;-:io para fnnccionnr c ap-

29

rro,::l OS l"!':"·JlCf'\i\·os PStnt.nlO:-\...............
l!l.l !í2-- ;\( HU< 'li 1/l'll f:1\, INDllHTRIA F. COM:MEH< '10 -- I>PnPio de Uí do sekrnbro de
.1!)2:1
( 'onC'<·de :, <'ompanhin. Unifío Commcr~
C'Í:!l <' Illfillslrial autorização para fnnreionar
r· :•ppmv:•. os ri•SpPef i vo'~ estatutos. . . . . . . . . . .
Hi.l!í3 -- AGIUC 'ITLTUI\A, INDUSTRIA E COMMEH< ~TO- - Dcnr.to de 15 de setembro de
Hl2a
Tr:tuslc·rr• o Campo de SmnenteR de
D<•odoro p:tra o municipio de Lorcna, no EsL:Iflo dP H. l'anlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lr..l!í4--- ACHUCTTLTUHA, INDURTRIA ECOMMEH< 'TO -- nncrnto de 15 <le setembro de
1!12:3-- · Hq!;ula os favores a conccrkr ás tres
JH'itn<'ims PtllJlrc·zas ou companhias legalmente
eon;;Lil.uid:ls no paiz, com capital não inferior
a mil P quinhPnloR contos de réis, para o dcs<'llvolvinwnto cb indnstria serieicola.........
ln.IG!í -~- VL\ÇÃO I~ ORH.AS PUBLICAS-Deert:lo d1~ 27 de ~.ckmbro de 1923- Approva
11m'a planta, <~m sub:=;tituição ft que se reff're
o d<•l'J'do 11. 1G.822, de 14 dn novembro de
1!122, da. linha de transmissão de energia eleetric:l da nrnzilirm llydro Rlcetric Company,
J.illtikd...................................
H\.l!í() · lvL\H.INTL\- Decreto de 28 de setembro d<~ l!l23-- Torna extenl"ivo aoR nnviosmilll~iros P oulros de p<'qn<'no porte o dispoRto
no <k!'rf'in n. 14.05·1, de 11 de feverPiro de

30

30

31

31

M

1!)?.O.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

N. Hi.l!í7- MAHINTTJ\ -Dr.crdo de 28 1lc setembro <k ]!)2:l- Approva e manda executar o
r<'p;lllarnento p:1ra o (iahinete de IdPntificaçfio
d:1 Anna.dn................................
N. lli.l r;~ · VfACÃO E OBRAS PURLICAS- Del-ri-lo d(• 2 d1· ontultro de 1923-- Proroga por

35

VI

lNDJCE DOA Ar.'T'OA
Pngs,

seis

N.

N.

N.

N.
N.

N.

N.

(6) mezes o prazo fixado ria clausula v do
contracto celebrado com a Sociedade Anonyma Agencia Americana para installar c trafegar estações radiotelegraphica.'l ultrapotentes
c para. es~abele~er serviço rarlio-V'!Pphoni<'o
no terr1tono naciOnal ...................... _
16.159- VIAÇÃO E OBRAS J>UBLICM-l- D<·creto th·~ 2 de outubro de 192:~- Fixa <'nt
4.83,1);6}9$84a 0 ettpit:\1 <l<'Rpcndido, :Lté :n dl'
dezembro de 1917, na <·onsirucção <la linlw.
de Igarapava a Ulwmlm da ( 'omllanhia Mogyana de Estradas de Ferro c N awgação. . . .
16.160 - VIAÇÃO E OBHAH PUBLICAS--~ lkereto dc 2 de outubro de 1!)23- Abr<' ao :Nl inisterio da Viação c Obras Publicas o <TPdiL11
<>Hpecial de 24:420$, para oeeorrer tiO png:t·mento que é dPvido a Octacilio Nunes d<~
Souza, pelo frctanwn1o do \':t!Jor "CarÍIJhanh:,'',
Clll 1911 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.161- AGRICULTURA, INDUSTIUA E< '0~1MERCIO- Decr!'to de :~ de outubro <lc 12!l:l
- Autoriza o nunü.:tro da Agrienltum, Industria c Commercio a concc<l<'r á SociPdade Anonyma Industrias (ll' S<•tb Nacional, kgalnwnk
constituída, com séde na cidade dl' Campinns,
Estado de S. Paulo, ns f:wor<'s de qnn trata o
dl'crcto n. 16.154, d<· l!í d<· s"t.m11hro d1• Ht.?::
16.162 - Não foi publicado.
16.163- FAZENDA- Deereio de 6 d<' ontuhro
de 1923- Crêa um log:n· ([I~ fiscal pam o Rt'l'viço de fi::;calização das o}wraçõcs <·mnhi:t<'R <'
bancarias no Estado do Rio de .JanPiro. . . . . .
16.164 -AGRICULTUHA, INDUSTRIA E C'OMMERCIO- Decreto de G de outubro de 192:~
-Concede autorização á Universal Film Manufacturing Company para continuílr a funecionar na Republi<,a, sob a denominaçilo d('
Fnivcrsa.l Pictur<'R Corporat.ion. _.. _....... _.
Hi.lfi!i- AGRIClTLTUH1\, INDUSTHIA E C'Cll\T1\IP.H< '[()
l)PtTPIP ;11' (i dP ouiuhro dP (!)~;~
( 'pt~n·d,, :·, ( \•1:q•:tnh;:1 .J,• L:lt'l;,.illi<'" 1':•!llt~·ru

:tult,ril:tt;:1,, f':Jr:t hllll'<it,:•::r ..

L'" f('Spl'e!ÍH1::'
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N. IG.Hill- HELA(.'ÕE~ E.\TEHTOHE...; -- Drtr·
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adhesão da Colonia do Canadá á Convenção de
União de Paris, de 20 de março de 1883, para
a. protecção da propriedade industrial, revista
em BruxellaR a 14 ôe dezembro de 1900 e em
Washington a 2 de junho de 1911. . . . . . . . . . .

45

N. 16.167 --- RELAÇÕES EXTERIORES-Decreto
de G de outubro de 1923- Faz publica a adhesão da Finlandia ás ConvençõeR Internaeionaes para a unificação de certas regras em
materia de assistencia e salvamento marítimos
e em matcria de abordagem, assignadas em
BruxellaR, em 23 de setembro de 1910.......

46

N. 16.168 - RELAÇÕES EXTERIORES- DecretO
d0 6 lk outubro de 1923- Faz publica a adhcRão dn Rcpublica Dominicana ás Convenções
as:-;igu:ulas c•m Bruxellas a 15 de março de
1886, para a permuta internacional de doc:umcntoH officiacs P publicaçõeR scieritificas e
li f (e-raria~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

N. 16.Hi9 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deerf'to <ll' 9 de outubro de 1923- Abre ao Minist.Prio da Viação c Obras Publicas o credito
especial de 6.800:000$, para pagar despezas da
Estrada de l'hro Central do Brasil, effcctuadas
Clll 1922........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49

N. Hi.l70 -- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 10 de outubro de 1923- Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito Pspecial de 20:000$, para attendcr, no corrente excreieio, ás dc•spezaR com o pagamento
do pessoal encarregado da guarda do material
do trecho já construido da Estrada ôe Ferro
do ToeantinR... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

N. 16.171- FAZENDA- Decreto de 10 de outubro
de 1923- Abre ao Ministerio da Viação e
ObraR Pnblicas, por operações de credito (apolices), o credito eRpecial no valor de 550:000$,
para atf rmd0r a dPRpr:zaR com a construr:ção da
Eé'f radn dr: Fr·rro Cr11z Alta a Port,, J,uemr:t.

fiO

'-:

Hi.1í2 -

n.\Ç.lO E OBHAS PUBLICN.; - J>r~

r-rr:tl) d<· 1() rlr· ,,,!luLrr, dr! 1923-- J\pprova o:-!
rJrr;:,rnr:rlfrJ'-l, na'é ÍtllfJfJrtanr:ía.R dr: $17fi.272,
!V<. 1!Ui!J!i~, oJtro, r: H~. 65:0a6$, pHpd, parn a
IH!JHJrhlf;f'iiJ ,j,~ cl:f_r: JIJ':rJIDOtÍVaR

<Jc~;j ÍTJII.d:IJl {JR

VIII

linbiUII ~m ooMtruoç"o da :r\do fedE~rnl arren~
(lada A Com}'lf\nhin. ll't1rro-VIn.rlo ~to Hrnttill'lro... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.173 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De~

N.

N.

N.

N.

N.

N.

ereto d,, 10 de outubro de 1923- Rect.ificn. o
art. 2°, n. 1, c o paragrn.pho unico do nrt. 3o
do decreto n. 16.016, de 25 de abril do 1923,
relativamente á classificação das despeza.o;; que
forem realizadas para ampliação c reforma das
estações e com acquisição dn dormentes pma
as .linJlas em trafego da Rhle de Viação Sul
Mtnc1ra...................................
16.174 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 10 de outubro de 1923- Abrr
n.o Minist<>rio da .Tustiça e Ncgocios Intrriorcs
o credito cspccia.l dP 1.004:340$, p:1r:1. pagamento das despezas jú. effectuada.o;; c a Pflectuar com o custeio do Hospital Geral de A'-'sif'ltcncia, até 31 dP dr.r.cmhro de 1923........
16.i'75- FAZENDA- Decreto de 1G de outubro
de 1923- Desapropria, por utilidade publica,
os terrenos de propriedade de Jorge N ayn c
José Furlan, situados na cidade e romnrca <11'
Araraquara, no EshHlo de S. Paulo... . . . . . . .
16.176 - MARINHA- Decreto de 17 de outúbro de 1923- Approva o regulamento rspecial para os serviços de contabilidade c os~
cripturação da Directoria Geral de lntcndPJH'Ía
da Guerra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.177- MARINHA- Decreto fle 17 rle outubro
de 1923- Abre ao Ministerio da Guerra o rre~
dito especial de 12:128$568 para pagamento ele
vencimentos adouRinf;prnoR doiJoRpitnl C<~ntral
dô Exercito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.178- FAZENDA- Decreto do 18 do outuhro
de 1923- Concede isenção de direitos ás f r netas frescas de procedencia norte-nmrritmna <'
dá outras providencias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.179- FAZENDA- DPcrnlo <ln lR de outubro
de 1923- Antorir.a o Mini~iro da F:!:>:<'tHb a
cmittir apolices da divida publi<·a, interna,
até a importancia <lo 800:000$, para. p:tgnmPnto ela impres~ão do 47" vnlum<· da Rcm'sfa

d? Su'I?remn 'l'rilnma7 Fnlrml
vidCIH'J :t!'l.. . .
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N. 1G.180 -- REJJAÇÕES EXTERIORES- Decreto
<In .lR 1ln outubro d<' 1923-Abro oo Minist...rio dns HPln<:fíNI Nxl.<'tiorl'B o rrodilo PRpocial
d(• !í0:2!lR$(i 1.1, ouro, pn.ra. oocorrcr f1s dcsp1:1zns
('otn :tH Emlmix:ul:ts 110 Mcxico, no Chile, no.
Rcpublien .1\rv;cntinn e no Japão c eleva as dotnçõPR d0 alnguPl de ehn.nrollr~ria c conRervaç!'ío
N.

N.

N

N.
N.

N.

N.
N~

N.

do prPtlio dn Embaixada em nnonos Aires...
Hi.lRl ·-- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 18 de outubro de 1923- Crêa um consuhdo
honorario em Bf'lg;rado, na Yugo-Slavia.. . . .
Hl.1R2 --- FAímNDA, AGRICULTURA, INDUSTHIA E 0)1\lMEH.CIO, RELAÇÕES EX-·
TEIUO RES - Docrcto de 20 de outubro de
HJn -- H Pgulrt n. applicação da taxa maxima
da t :tri í'a :t.tf:mdcgaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hi.1R3 · · MAHlNIIA-Dccrcto de 25 de outubro
d{~ HJ2a- Avprova c manda executar o regulmnr·nto da nirPrloria da Pesca e Saneanwnto do LiLtorul, anncxada c subordinadfl. á
IIISJH•ctori:t. de Portor-; c Costas........... . . . .
Hi.l R1 - - MA HINHA- Decreto de 25 do outubro
de 192a --- Approva c manda cxecntfl.r o Hcgnbnwnto da Pesca....... . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hi.lR!í --· .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
--- De<·rcto de 2ü (k outubro de 1923- Susp<·ndo nos d.ins 27 c 28 do corrente, em todo o
}<};lado do Hio de .Janeiro, o estado do sitio,
prorogn.do pelo decreto executivo n. 16.105,
dP 2:1 de abril de 1923....... . . . . . . . . . . . . . . .
lfi.lRG --- MATilNI-JA- Decreto de 27 <le outubro
de· 1!)2:1- AhrP ao Ministerio dn. Guerra o
rn•dito C'Rpecial de 253:277$568 para. pagalllento dP ~>oldo vitalício a officiacR infPriorcs
e pr:tças volunt.arioR da Patria. . . . . . . . . . . . . .
HUR7-- MARINHA- Decreto do 27 dr. outubro
de HJ2:~-- i\ltPra o Hegulamonto dos Collegios
MiliütreR..................................
Hi.l RS · · Ji'AímN DA - DccJICto de 29 do ontn bro
(h· I!)~;~- Approva, com modificação, n refornw. do:-; ('Rtatutos da Companhia Alliança
da fln h ia, tkJjJ HT::tdn pela assemblén. gerfl.} nXj r:tordi naria de 20 de março de 192:~. . . . . . . .
lfi.lS!l - F.i\ímNnA · Decreto do 29 de outubro
d<' Hln- All<'m o regulamento !tpprovado
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pelo decreto n. 16.041, de 22 do maio do c>orronto anuo, para a fiscalização c cobrança do
imposto do Rello proporcional sohr<• as vendas
mercantis, a pra7.o on h vistn, dTPd-undns
d"Jüro do pniz... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0:1

N. JG.HHl - JUSTIÇA E NEC:OCION INTJWTOBEf-\
--- DP<Tdo <lP :111 dP outnhro <k l!l2:J--- AbrP
:10 Minist<-rio dn .Jnsti('n <' N<'go<~ios Interior<•::
o credito <·speei:ol d" L:~mu 4 l$021, para Ílldcmnir.ar a Impre11Sa N:a-ion:1l d<' <ksp!'zns, no
cxPrcicio de 1922, rcD.lir.nrhi~ com a impre~siio
~~ publi<·nçito doe> Ir:1l >:!lhos do ( 'oJ•gr<·éc:o N::.<'Íon:t.l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. Hi.l91 -- .JUSTICAENF:<:OC:Im-\JNTEHHlimS
-- DPcrcto & ;~o dP oulul.ro <l<· Hl?::l --- i\ hrP
ao .Mi11isiPrio <la .lw-d iç:t I' Nqz:oeio:' lnl<'rion·s
o <'t·edito <'"P<'<'Í:•l d1· :: :0110:!:, p:1 r:1. PW~:t.IIH'Ill o
de augnwnto tk sul>:;idio :1o Vi1•P Pn·;:id:·lJk
<h H!'pttblicn, no Jli'riodo r!,. l!~ .J,. '">\i'lllh·o
a :~I dn d('íl<'m hro d,. Ul:'2 .......... _. . . . . . .
N. Hl.Hl2 --- VIA<;ÃO J,; OBHM~ l'lfHLJC'AH
ll<·creto dP ::lO tle ot!llliTo d<' J!J2:~ -- Ahr<· ao r·,JillÍSt.Prio <hl Viaçfío " Uhr~ts Publica:-: o cn·dito
<'RJW<:ial de 74:!iS~\%\Or.!i, de~t.inado ft liquid:l,<;iio
d<' eompromif:soC' da l•:,_tr:\lh <k F('rro ~~:ttd:•.

!lli

('ai harina.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

!)7

N. Hi.l93 -- VIAÇÃO E OJ.mAN PUBLICAS-- DeerPio dt• 30 d<' o11111bro de 1!123-Alwc ao l\1inist<•rio da Viaç:'o <' Ol.rm-: l'nhlicac: o <T<·dito
<'SpPei:>J <k :3.000:01 10!1':. J"'ra n.tlt•JJikr a d,.,_
pp;r,as <:om n. eont Ílll':tr;fío dos prolon!~fl.tlll'ldo~
e ramacP Plll conslrtwçfío da Er.tr:tda 1k FrTro
CmJtral do Br:1:-:il, 11o é:r·r~•mdo ''''ll"':-:1rl> ·'o
eorrPnlc anno............. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.194 - VIAÇÃO E OBHAN PfJBLH 'J\f;; --- IJ<,erdo de :-m c!P onl nhro d" 1!)2:; - Approva
planta e perfil P bPlll m:f'Ílll o rr•:-qJect.ivo orçamento, nn. illlportanl'.in de 21i:2l!l$!íl:{. d1•
nma varianh· no kilonwt.ro 49 d:! linhn-tronco
da Rt~dP <k Vi:~<;fío Nni-!\JinPir:t, rl" ( 'r·p:·r·iro
:t Tuyuty.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .
N. Hi.19!í - YIAÇÃO I·~ OBJP.S PUBLICAS- DP<'J'P1 o dP :m de ont nhro d" J 92:3 ---- 1\ ppr01· :t o
projPdo <' orç:l'tll'!ilo na intporl:lfJ<'Í:t d<> ....
:lfl:!JS!l~O!í:3 (triPI:! t'IJII(IlC' IIOV<'I'!'tilo· I' oilr•td:J
,. llo\·<· tnil <' I'ÍJit'rH'Jii:J. ,. 11'<':' rr~i:-:), p·tr:< ~-~~n-
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110 POOl\ll. F.XEClJTIVO

Psg•.

strucçfto de um edificio destinado á cBtação de
Fortuna, no ldlomdro fi01,660, do ramal de

Tihagy...................................
N. lü.19{i - Nilo foi publil'a<lo.

98

N. lli.1!l7 · - MAR lNHA- Decreto de :n de outubro
dP 192:: ~- I l(t no\'o rl'gulanlf'nio ft:-: t·npitaniaB
do'' por! o•·: .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

- .fllNTICAI•:NJiX10Ciüf-4INTEHlOHE8
-~ Dl'~"l'l'lo d;, ;H tk ontuhro dP Hl2:~ -~- 8uppril1H' o \oo:1r, vago, dP auxili:n· da cadt~irn de
violino, do ! nBi ituto Hc•njamin ConBJ:-mt. . . . .

272

N. l!i.l!IS

N. !li. lflfl ~ BFLA<,'ÜEN EXTERIORES -lkcrC'to.
tk :n ti(• nuiuhro .? . Hl23--Pnblica n. :tllhesão
da Alh:mi:· :, ConftT<'lleia da Cruz VPrmdha,
:t':.-:i!rll:td:l. r·tn ( 1l·rwlwa a (j dn julho dt• J!)Ofi.

Hi.?.flO-- /;.C 1:1< '! fLTlJH 1\, INDURTHIA E COM1\U:t:( ·ro
Dt·•T<'io •In :u d•~ outulwo <ln
1!l2::
l'rot'l tf!::t pot· Ui amtos o prazo do privi,·jl,.gio d1• qT'" I r·d :: a ( 'arta Pd<'ltU~ dP i11 VPJJÇilo
1•. :i~!íiifi, tJ,. ~~I tJ,. 11m·<·mhro <lP HIOS~.......
N. Hi.201 ~- A< i!W '!TLTUIL\. INDUHTRIA E COM1\H:J:( 'I()~ ])f'ITdo de :n de outubro de
1!1~)::
I Jr,,· 1::r:' <':t<hH::t :t Carta P:d<·td<· de
inwnçfio 11. f Ulfi8, de 8 de junho <k 1921,
eonc<'rlida :t Viccntr· CortC'se & Filho, para
uma ma!'hin:t <knolllinada Machina. dt· Pren~:: r, d<d inatl:t [t. iiJ(]P~t ria do vidro...... . . . . .

272

]\!.

N. I !i.20 f 1\ - 1\l .\ HJN 11 A -~ Decreto de :n de ou!.nlll·o d:• 1!12:: --- AllrTa o regnlanH'nlo das
F-:1·ol:t: d1~ l!Jíl'lilhlf'ia ....... ~.............

27~

27~
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N. fl\.202-

J\IAHJNIL\--D<,creto dé 7 de novembro dr· l!ln -~- Crêa :t Eflcola Mcdicn <la Armada (' approva <: nwnrla exeenta.r o r<·~rwdivo

f('_!!;llhlllf'llifl . . . . .

~. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . ~.... ••
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N lli.20:~ ~

Vf .\('Ao I•; OBUAS PUBLICAS-- De<'n'io d<· 7 d<· 1HlVPnt!Jro de 1923- Supprime
11111 lnl-!::11' tlP <'lli!<'nltPiro de 1" claRt'r' da Ins)11'1:1 o ri::.

F<·• l<·rul

dP !

>hrns

f'Olll

ra

a~

f!cee::s. .

N. lfi.2fH - FAZJ·~NDA -- DC'creto d<~ 7 de novembro
1k J n:2:{- Ahr<' ao Ministerio da Fazenda o
m·dito ('f-T':<·ial dt• 7:i.OOO:OOO$, p:tpd, para
01'1'01'1'1'1' ao p:lt.;:tnu•nto do a.ngmcnt.o dP venci111f'lllo··. ::::l::r·io·: .io1'1l:IPR, dinri:tK 011 lll!'IIS:tli-

278

XD

-dadee de que trata o art. 151 1 da lei n. 4.632,
·de 6 de janeko ultimo......................
N. 16.205 :--. FAZENDA- Decreto de 7 de novembro
de 1923- Approva a deliberação da assem-

N.

N.

N.

N.

bléa geral cxtraordinari n, da Companhia I f aloBrasileira de ScguroR Ger:ws, rcnlizadn rm
19 do abril do corrente anno, c regnl:t o limit<'
do riR co a asRtmlir pda rn.rt<•ira dn Comp~tn h ia.
16.206- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOHES
-Decreto de 8 <le novc~mbro de 1923- AhrP
uo Ministcrio dn .Tustiçn n NegoeioR Infcriorrf',
por eonta do cx<'reido d(• Hl23, rreditos snppl<'mentares, nn imporLnnein. total de 2.29!í:2!í0$,
{t.c; verbas 5", 7", G• c 8" do art. 2" tltt !Pi orçamentaria vigcnh', para occorr1'r ao pag:tmento de subsidio a RPmHlorcs c depilfndn!' P
dcspczas de imprcs>:õt·R P pnblic:JÇÕNl dP dt•bates do Senado e dn. ('amara doe; l>qmtndo:·;,
dura.nto a proro~~:aç:1o da adual Re!'Rfio kgiHl:t!.in
do Congresso N:wional af{· :~ do corrcnh: llii'Z
Hi.207- - GUERHA-- 1 >eerdo dP 14 clr JJOVI'Jilhro
de 1923- Abre ~~o Minisf.Prio da Cuerra o rTCdito especial de 11 :7R3$, para pagamcn to d"
alugueis, já veneidoR, de dous predios P tcrrenos onde e:;;tcw :Hplnrt.Pl:ulo o 1" h:dnlhfio
dn engenharia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.208 - MARINHA- Deereto de H do llow:mbro do 1923- .Altcr:t. o § 2" do url.. 8() do regulamento para os Rorviços AdminiHtrativo!'
dos corpos de fropa f' t•st:tbdccinH'nfo~ Jtlilitarcs......................................
16.209- FAZENDA- Dccrnio do 14 do nov<·mbro de 1923 - Abrn ao Minist.Prio da Vül.Giio
c ObraR Publica o nr•dit.o PRJH~cial dn !í.OOO :000$
(cinco mil contos df' réis), em apoliecs, p:1m
attender ás despezaR com a construl'ção do
ramal do Parann.parwlWl. e da linha do Hio do

Peixe.....................................
N. 16.210 - VIAÇÃO I•i OBRAR PUBLICAS- Deereto de 14 do novembro dn 1923 -- Rupprimo
um Jogar de conductor <lo 2R clas~n da Jn:-:pPctor~'l. Federal dP Obras con t.rn nR Rnr·r·:tR. . . .
N. Hi.211 - FAZENDA--· J1cerefo de 14 dr• nol<'lllbro de Hl2:J- 1\ ln·r•, pt'lo 1\1 iniHt <·rio da J•':tzenda, o l'rcdito HHpplemr>nLar d<· !ífHI:IHJO$, :"t
verba 33a, do orç:tlll<'lllo vi•~t·nlr•, 110 t''.:ITr·ir·io
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de 1923, ulnspecçlo das Repa.rtiçôes de Fazenda". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.212- ·MARINHA- Decreto de 24 de notrem1•ro dn 1923- Abrn, tJe1o Ministerio da Matillh:t, o erNlito ('i:lpecial de cincoonta eontos
de rl-is (!íO:OUfl$), para acquisiçã.o de uma emlmr(~:~~~üo para o s('rviço de praticagem no Estado dt) 1'ar h . .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1G.2 1:.:\ · · .M AHIN H A- -Decreto de 28 de novnmbro
de HJ2::- Estabekcc as bases da reorganização
do pesHoal RubaHcrno r:..~ serviço de machlnas da
.M:tri11lm tk Gtwrra e dá. outras providPncias
Hi.214 --- AOlUCOLTUHA, JNDUSTRIA B COMM}!;Jt( ~lO-- Decreto de 28 de novemlJrO tlc
1923-- Ahr() ao Ministrrio da Agricultura, Indusf.ria n <~ommercio o rredito especial de
1.800 :000$, para nttrmder ao pagamento do
Pmprestimo dn i~ual quantia á Companhia
Si<.krurgica Bclgo-Mineira, parn o desenvolvinwnlo ria industria siderurgica nas sn:1s propried:uks em Sabará, no Estado de Minas
Ccraes..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.215 --AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMimem- Decreto de 28 de novembro de
192:! -- Ahrc ao Ministerio da Agricultura,
Industria c Commcrcio o credito de 200:000$,
para attender ao pagaménto do premio de
igual qunntia, que fez jús a Companhla Electro Sederurgica Brasileira, pela installação de
uma fabric[l,. de aço........................
10.216-- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMEHCIO- Dcr,reto de 28 de novembro de
1923- Approva. a alteração feita. nos estatutos da Sociedade Anonyma Cortume c Xarquc::tda Taubaté...........................
16.217- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMEHCIO- Deercto de 28 de novembro do
1923- Concede á sociedade "Anonyma Commissiona.ria pel Brasile" autorização para funceionnr na Hepublica....... . . . . . . . . . . . . . . . . .
lü.2J:-: --· A<HUCTJLTURA, INDUSTRIA E COMMEHCro --- De(·rdo de 28 de novembro de
192:~ --Concede á Société Franco-Brésilienne
du Po.tlu:::'-Baby autorização para funccionar
na Republicn.......................... ... . .
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N. 16.219- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM. MERCIO- Decreto. de 28 de novembro de
1923- Concede á sociedade anonyma Ulen &
Company autorização para funccionar na Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.220- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 28 de novembro ck
1923- Extingue o Serviço de SPmenteiras e
dá outras providencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.221- AGRICULTURA, INDUSTLUA E COMMERCIO- Decreto de 28 de novembro cl<~
1923- Concede á Cornpanlúa de Prodnetos
Alimentícios TI.io-Grancknse autorização para
funccionar c approva o-; respeetivos cst:Lt.uLos.

29'6

N. 16.222- AGRICULTURA, INDUSTRIA B COMMERCIO- Decreto de 28 de novembro tk
1923- Concede autorização á Rio de Janeiro
and São Paulo Telcphone Company para continuar a funccionar na Republica, sob a clenominação de Brnzilian Telephone Company.

297

N. 16.223- FAZENDA- Decreto de 28 de novembro de 1923- Autoriza n Braúlianisclw für
Deutchland (Banco Brasileiro para a Aliemanha), com séde em Hamburgo (Allemanha.),
a abrir uma Caixa Filial na cidade de Recik,
capital do Estado de Pernambuco...........
N. 16.224- FAZENDA- Decreto de 28 de novembro de 1923- Abre o credito de 730:000$,
supplementar ft verba 5 "Inactivos, pensiomstas e beneficiarios dos montepios"' do vigente
orçamento do Ministerio da Fazenda. . . . . . . .
8

293

295

297

,

N. 16.225 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Doereto de 28 de novembro de 1923-- Reetifiea
o parap-apho uni co do art. 1o do decreto numero 18.095, de 10 de julho do corrente armo,
no que respeita á forma de pagamento elas despezas com a importação de matnrial fixo, tkstinado ás linhas em consfrucção da rêdo forroviaria federal arrendada á Companhia VcrroViaria E'sto Brasileiro........ . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.226 - VIAÇÃO I~ OBRAS PUBLICAS ---Decreto do 28 de novembro du 192:~ -- Supprilw:
um logar da eonductor de 1a elassc da lnspcctoria Federal de Obras contra as Scccus.. . . .
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298
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N. 16.227 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 28 de novembro de 1923 - Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 3.275:000$, para despezas de
construcção e melhoramentos na Estrada de
Ferro Central do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.228 - · FAZENDA- Decreto de 28 de novembro de 1923- Resolve abrir, ao Ministerio
da Viação c Obras Publicas, o credito especial
de 13.6()6:781$924 (treze mil seiscentos c sessenta c~ seis contos setecentos c oitenta c um
mil novecentos c vinte e quatro réis), destinado á <'XC(~ução de providencia.<J urgentcR para
garantir o transporte das safras deRte anno,
nas rc~iõcs servidas por The Great Westcrn of
Brazil Railway Company, Limited, c autorizar o J\'Iinisterio dos Negocios da Fazenda a
dfcetuar as operações de credito que forem
neeessaria.o;; para produzir os recursos de ....
13.6G6:781$924, para os referidos fins........
N. 16.229 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 28 de novembro de 1923- Approva
as clausulas do contr~teto a ser celebrado entre
o Governo Federal e do Estado de Minas Geraes, para conclusão do trecho do ramal de
Lavra.-;, situado entre Carmo da Cachoeira e a
cidade de Lavras, c do ramal de Itajubá a
Solcdade de Itajubít, na Rêde Sul-Mineira..
N. 16.230 - VIAÇÃO B OBRAS PUBLICAS- Decreto de 28 de novembro de 1923- Proroga
por 30 dias o prazo para construcção de um
muro dn arrimo no kilometro 504.929, sul
da linha Itararé-Uruguay. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.231 - VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 28 dn novembro de 1923- Approva
os projectos c orçamentos, na importancia de
18f) :452$958, para construcção da nova estação
da HêdP Sul-Mineira, em S. Lourenço.......
N. Hi.232 -- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 28 de novembro de 1923 - Approva
o projccto e orçamPnto, na importaneia de ..
62:.573$752 (sessenta e dous contos quinhentos
e setenta e trcs mil setecentos c cincoenta e
dons réiR), para construcção de um deposito de
locomotivaR na estação de Paraguassú, do ramal
de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana.
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N. 16.238 -

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Dede 28 de novembro de 1923- Ap~ova
o projecto e o orçamento na im.portanma de
24:7481432 (vinte e quatro contos setecentos
c quarenta c oito mil quatrocentos e trinta c
dous réis), e f, 158-6-1 {cento c cincom1t.a c
oito libras, seis shillings e um dinheiro), pnra
construcçâo de uma ponte de cinco metros de
vão no kilometro 36.179 da Estrada de Fnrro
do Recife ao São Francisco.................

cm:o

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto do 28 de novembro de 1923 - Approva
os orçamento, nas importancias de francos
3.198.520,06, 277:631$541, ouro, e 249:538$090,
papel, pa.ra a importação de 65 superstructuras
metallioas de ponte o pontilhões, destinadas ás
linhM em construcção da rêde federal arrendada á Companhia Fcrro-Viarin. E'sto Brnsileiro......................................
16.235 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 28 de novembro de 1923 - Approva
os orçamentos, nas importancias de francos
8.272.705,00, 992:724$540, ouro, e 777:498$560,
papel, para a importação de material rodante
d83tinado ás linhas em construcção da rêde
federal arrendada á Companhia Ferro-Vim-ia
E'Bte BrMileiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.236 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- Decreto de 28 de novembro do 1923-- Approva
os orçamentos, na.'3 importancias de f, 111,!)0710-0, 105:126$400, ouro, e 337:815$780, papel,
para importação tk 9.000 toncladaR <le trilhos
e acces8orios e de 59 npparelhos clc mudança
de linha, destinados ás linhus em const.rucção
da. rêde federal arrend.'tda á Companhia FerroVia.ria E'ste Brusileiro. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.237 - MARINHA- Decreto de 5 de dezembro
· de 1923 - Estabelece as bases das alterações
a. serem feitas na reorganização administrativa
do Ministerio da Marinha e dá outras providencins. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.238- MARIN1IA~ Decreto de 5 de dezembro
de 1923- Reorganiza o serviço naval, na parte
referente ao desempenho do serviço de machinas pelos officiaes, e dá outrns providencias.

:J05

N. 16.234 -

N.

N.

N.

N.
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N. 16.239 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 5 de dezembro de 1923 - Supprime
um Jogar de engenheiro chefe de segunda classe
da Inspectoria Ferl01'al de Portos, Rios c Canae:;;.......................................

313

N. Hi.2·W ·--.JUSTIÇA E NI<~GOCIOS INTERIORES
-- Dccrdo de 5 de dezembro de 1923- Abre,
ao Minis!.crio da Justiça e Negocios Interiores,
o eredito especial dP 6·1 :200$, para pagamento
de dc~-:pezas feitas, no exercício de 1922, por
conta da conl'ignação "Provisões de phtLrmacia",
ela 1 ubriea "Hospital S. Sebastião", da verba
n. 2t do arl. 2" ch lr'i n. 4.555, de 10 de agosto
dn 1!122................................... · 313
N. lü.241 -

Não foi publicado.

N. 1G.242 ---FAZENDA-Decreto de 5 de dezembro
de 192:~- Abn~, ao Ministerio da Viação e
Obra:;; Publicas, o credito especial de réis
2.800:000$ (dous mil e oitocentos contos de
réis), nm apolices, para attender a pagamentos dt> trechos de linha cuja construcção
se acha a cargo da Empreza Constructora Rio
Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

314

N. 16.243 -- - Não foi publicado.
N. 16.244 ---- FAZENDA -Decreto de 5 de dezembro
de 1923 - Approva a resolução do Conselho
de Administração do Banco Italo-Belga, elevando para 12.000:000$ o capital de stms operações no Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. lü.245 --- FAZENDA-- Decreto de 5 de dezembro
de 1923 - Concede autorização ao The London
and River Plate Bank, Limited, ·para abrir
:;;uccursacs em S. Luiz, capital do Est.ado do
Mar:mhão, e em Fol'taleza, capital do ( ~0arft. .
N. Hi.24G ... _ FAZENDA- Decreto de 5 de dnzPmhro
de 192B - Approva, com modificações, os
novos es1atutos do Banco dos Funccionnrios
Publicos, elaborados em assembléa geral exi.t'aordinaria de 14 de agosto do corrente anuo.
N. lü.247- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 5 de dezembro de 1923- Publica as adhesões
da Esth'Onia e Brunei á Conv'enç,ão Internacional Ra<fio-Telegraphica de Londres. . . . . . . .
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N. 16.248- AGRICULTUHA, INDUSTRIA E COM.,.)t{ERCIO- Decrelo de 5 de dezembro de Hl23

N.

N.

N.

N.
N.

N.

N.

- Concede á Companhia Brasileira Carbonifera de Ararnngu(l, p10prietarin das jf!údas
carboniferas de C··i~ciHn•a, munici pio de i\raranguú, E~'tndo de· P:tnl:• ( ':dharin:t, o.:; f:lYorc:;
ronf'tanf.c•;; du ,1(-,. r·: o"· 1:!.~' '~\, <k :'ri <1" 111:·H;o
ch~ 1!H8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H1.2·19--ACHH~lTL'J'(fl~~\.li.'lJI'f·n l:JA l·; C<•;\1MEHCJO -- Dc•·•elo tl•· G d,, ck;:,,nblo <J,
1923 ·-- ( 'oncedr i't ~cwi~rl:trlc anot•yma Atcliers de Constrw·! ions f~lcclriqucf~ ·de Charleroi anforiznçilo p:tr:t funecionar na Hcpublica......................................
16.250- AGHICULTURJ', IN DUSTHIA E COMMERCIO- De<Tclo de G de dezembro de
1923- Concede ft f'OCÍPrbdP anonyma A BeiJa
Pcscarlom autorização para func:ciorwr n :-~pprova os rcspccf i\'0'' c:" fa lu! os. . . . . . . . . . . . . . .
16.251 -- M AIUNH A- J lcl'rcl o de 12 dP dcí:<'rnbro de 1923- \bre, prlo Ministerio da Marinha, o credito especial de 15:54G$, par::t pagamento á Soci<·dnrl·~ Portuguezrt Bcnefiecnte
do Amazona::; ................... ~. . . . . . . . . .
16.252 - Não foi p11blirrtdo.
16.253 - MAHINHA - Decrel o de 12 de dezembro de 1!123 - :P}o:lnhclece os interstidos para
as promoções do;: ofli<·inrs do Corpo (k I'ntrõesM6res.....................................
16.254 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 12 de dPzcm bro de 1!123 -- Supprime
um logrtr de 2° cseripturario da I n~peeloria
Federal de Obras contra n:-; Scccrt,s. . . . . . . . . .
16.255 - VIAÇÃO E OBHAR PUBLI< !AS-- Decreto de 12 de dr•z(~mhro de Hl2:; --· Approva
os projectos e os re::;pect.ivos orçamento;:, ua
importancia de 22:272$149 (vinte c dous contos,
duzentos e setenta e dous mil cento c quarenta
e nove réis), para empedramento de dous córtes
do ramal Tubarão a. Araranguá, fb F<:trtHh <],~
Ferro D. Thercz9, Christina

N. 16.256 - VIAÇÃO R OBRAS PUBLICAS-- Dt'creto de Í2 de dezembro de 1923-. Apprnva
o projecto e Ol'Çamento, na imporümcia de
50:569~663 (cin('orntq eon~ '111inh<:'n1T''' c
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N.
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sessenk1 c nove mil seiscento e sessenta e tres
réi<l), para augmento do armazem e reforma
da est:lçfío de lgarapava, da linha de Igarapava a Uberaba, da Companhia Mogyana de
Estradas de Forro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hi.257 - ·- YL'\ ÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Dee r!'! o ele I·-~ dn <kzombro de 1923 - Approva
o pro.iocio c (ll't;am<m1o, na impo,·t:uH'ia de
'1!:021 ~~:i:J~:, rcln I ivo.'i ú com:trucção d<· mn posto
i<.J<·gmphi· o JlO kilomet.ro 52~~,;~40, do rmnal
(k Til ':tgy, da E~:t.r:1 ch de Feno So1 OL~:' b1Cn::t. .
1:;_258 -- · 1' \.ZgJ\ IH. - Decreto de 12 de dnzcmhro d(• J:'~?:l- Aln·c no Ministcrio <hl Vinção
c Obt :• ~ i'nbli<':L'-' o nedito espcci:d do réis·
:',!i:l:OP(n (!n~zcrdo•>('Onto" dcréi:;), p:'m auxiliar
a con 'I rncçfío do> nove primeiros kilometros
do ntli!:d <h l'o:·to Alegre a Viamão, por meio
dn (''ni.·.~rro de :J.r-olices... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
líi.259 - - N:to foi pnblieaclo.
1 :.·~no - - \'I.\ C)\. O !•~ OBRAS PUBLICAS- Deen~~ o rlc 12 dP rk:1cmbro de 1923- Ahrc ao
Mini;,lr!rio <h Yia<:ão c Obras I'ublicns o credi1o <':'1wr-i:1l d1· 2.-rm:OOO$ (dons mil quatroec•do' e lrinin con:o.; de réis), parn. :tttender
·w ptl!.~:tlll<'lll o q no for devido ft Thc Anmzon
rnn·r RIP(llll Navi!!:~ltion Company, Limited
( 1!'1 1), pr·lo ;·r·rviço de navegação ('Xncutado
(''I
J!):):l..................................
H\.:!(iJ ·· B.I':LAÇÕES EXTERIORES--- Decreto
de · '~ lk dr·;-;•·mbro de I!)23- Publicfl a adhef;ão
dn I '"'~i~ria ftf: Convenções de 15 de março de
JSi·;(:. t·r<~:tiiva ú permuta de documentos ofi!I'Í:tl -; e publiUIÇÕPS....... . . . . . . . . . . . . . . . . ..
l!i.2G2·- 'tELAÇÕES EXTERIORES-Decreto
de 1:~ d<' dczcm Lro de 1923 - Publica as adhesões do JT:titi, Polonia, Lelhonia e Tehecoslovaquia :10 Insf.ituto Internacional de Agricultura tk Roma.............................
JG.2f't3 --- C lJEHllA- Decreto de 17 de dezembro dP lU:!:~- Ahm ao Ministerio ch Guerra
·o ercuilo cspc:ei:tl elo 12:040$, para ultimar
o pagam<mlo do tratamento do capitão Mario
Barhrdo.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 1G.2G4- AGIUCULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO --Decreto de 19 de dezembro de

324
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1923
DECHJ·;TU J'l.

IG.~:l; -·--DE

5 DE SETEMBRO DE 1923

\t~tuJ•i;;a

o t:•·:npallhía JJocas de Santos a lcva1' á sua conta de
capittl~ 11 i m]Júl'tanci(l, de 144:235$900, C01Tespondente ás'
dcspc:as ctfcciuadas co1n a acquisição e installação de
111n te;·ccil'n t:OmJn·c~sOI' para o SC1'Viça do ll1'mazem (rifiOii{ir·o ''" ]l•n·to r/e Santos

O l'rr"' iúeutc da llepulllica dos Estados Unidos do Brasil,

:til ewlcntl~: ao qu•· requereu a Companhia Docas de Santos e
I•·11d" r~nr ,. i si a :r-; infonmv:õPs pr~stadas pela Jnspt•etoria Fe-

.J.·r·:!l "" i'"rlo:>, Hios " Canacs, decreta:
Arlie\" uui•·o. .Fic:r autorizada a Companhia Docas de
·anl-rr•: a J,., :u· it ~ua co,lla de capital a importancia de
J; í :?:::;~~!(11) (c·~tt!.o e quarenta c quatro contos duzentos e
lr·iul.a ein•·u 111il c nrJYccenlos réis), corresponci'ente ás des!••·zas '!"'' n•alizon P rsl.:í.o devidamente comprovadas pelos
dot'.UIIll~nlm: qtt<' I'OJil ,.,tr~ baixam, rublicados pelo director
~"t'al dil ''"J"•dit)IIIP da ~ecretaria de Estado dos Negocios da
viaçiío o Ohras Pnblieas, provenientes da acquisição e install:u·fw <li~ nn·, f eredro <·omprcssor, typo « Sulzer • G 600, de
•,:.IJ.OOO t'.alorias, tlcsf.inaú'o ·a garantir o funccionamento do
ll'igorifil'o do pol'!o rlr~ Banlos, de que trata o decreto nu1111'''0 1:l.'~!G, de ~ -d<] nulubro de 1918.
nio tlt' .lanl'iro, [i ,tJc setembro de ,1!)23, 10~" da lndepene :JS" da Jlppublica.
·

tf,•JH~ia

A'll.'l'IlUR DA SILVA BERNARDES.,

Francisco Sá.

DEGRETO N. 16.1.3'8 -

5 DE SETEMBRO DE 1923

DE

Approva o· projecto

e o orçdmento, na importancia de
J4 :845$042 (vinte e quatro contos, tresentos e quarenta
e cinco mil e quarenta e dous réis), para construcção de
um restaurante na estação de Ponta Grossa, da linha Itararé- Uruguay.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
ao .que r'X}uereu a Companhia Estrada de Ferl'o
.S. Paulo-Rio Grande c tendo em vista as informações prestadas •pela Inspectoria FedeDal das Estradas, decreta:
Art. 1." Para con~:~t.rucção de um predio destinado a
servir de restaurante na estação de P.onta Grossa, <i~a linha
Itararé-Uruguay, de que é concessionaria a Companhia Estrada de •Ferro S. Paulo-Rio Grande, ficam approvados o projccto e o respectivo orçamento na importancia de 24:345$042
(vinte c quatro contos, tresentos e quarenta e cinco mil e
quarenta c dois réis), de acoôrdo ·com os documentos que
com este baixam, rubrica<i'os pelo director .geral de expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Viação e
Obras Publicas.
Art; 2.• Será classificada oomo de obras novas por conta
do. custeio a despesa que, até o maximo do orçamento ora
approvado, fôr realmente effectuada, depois de apurada em
regular tomada àe .contas, de accôrdo com o dispost.o no § i •
da clausula 44 do contracto que baixou com o decreto num.ero 11.905, de f!} de janeiro de 1916.
Art. 3.• Fica marcado para a execução das obras o pràzo
de tres (3) mezes, a contar da daba em que a ·Companhia
receber notificação do presente decreto. ·
~ttendendo

Rio de Janeiro, 5 de setemb~o do 1923, 102° ó'a Independencia e 35" da Repubiica.
!A'RTHUR DA BILVA BERNARDES.,
Ji~rancisco

DECRE'fO N. H1. 139 -

DE

5

Sd.

D& SETEMBRO DE

1923'

Approva os estudos definiti,vos e respectivo orçamento, na
importancia de 789:162$027. dos doze primeiros kilometros de uma variante de um trecho do .ramal de CampO
Maior o. Amarração, da Estrada de Ferro Central do
Piatthy

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:·
Considerando que, pelo exame 'a que pr·ocedeu a Inspectoria Federal das Estradas nos estudos definitivos do trecho final do ramal de Campo Maior a Amarração, da Estrada de Ferro Central do Piauhy, approvados pelo decre~o n. 1O.156, de
2 de abril de 1913, se verificou que no trecho de Piracuruca a
Barra, <i'a secção comprehendida entre Piracuruca e Campo
Maior, a orientação geral da linha no quadrante Sudoeste im-

~
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por.tava ef!! evidente desproveito da directriz gecal, que deveria seguir o rumo norte-sul, resultando, em consequencia, o
facto de ser attingida a cidade de Uampo Maior com excessivo
desenvolvimento de traçado;
Gonslderando que, cdm o intuíto de reconhece~-se a possi.
bilidade de se evitarem os gr·andes inconvenientes acima apon.
tados, procedeu-se ao estudo de urna variante passando pela
ciuade de Peripery;
Considerando que a variante assim estudada é do indis.
culivel vantagem, sob os pontos de vista technico o economico:
Dem·eta:
An·tlgo unico. Fie::un approvados us P:;.Ludos defii\iltivos "
rPsrwcli'vo or·ç.amPnlo, na impor I aneia do 7·~U: lli:!$O.'.n apre~LilLado.~ pcl:.t ln~pectcil·;a Fed·~t·al das Estradas e ·que c~m esto
baixam, rubricados pelo direclor geral de ex:pediente da Secrnlaria de E~tacl.o da Viação o Obras Pllblicas, relativos aos 12
primeiros kilometro:; de uma variante passando por Peripery,
do ll'ncho do !Piraeuruca a Ba!'l'a, da secção comprehendida entre Piracuruca e Campo Maior, do ramal de Campo Maior a
Amal'raçlio, da Estrada de Ferro Central do l'ianhy, cujQS es~
tndos foram approvados pelo docreto n. 10.15G, de 2 ele ab~il
de 1913.
.
. , l•i .<ili
Rio de Janeiro, 5 de setembro de 1923, 102° da Indepenàencia e 3 5o da Republica.
AR'l'HUR DA

SILVA BERNARDES.

Francisco Sá ..

DEOHETO N. 1G.HO -

DE {j DE 8ETE!\1BR.{) DE

1!)23

J!eol'ljaiÚ:a o Estado Maim· da A1·mada

O Presirlrmte da Republica dos Estados Unidos do Brasil,

u~anclo Ja autol'ização contida no art. 13 do decreto n. 4.015,

de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. H do decreto
n. ,, . ü26, d~ 3 de janeiro do corrente anno, resolve approvar
c mandar executar o regulamento que a este acompanha,
assipmdo pelo almirante reformado Al.cxandrino . Faria de
Alencar, ministro de ·Estado dos Ne.gocws da Marmha •. reo~
ganizando o Estado Maior ela Armada; revogadas as disposições em cont.rario.
Hio de Janeiro, 6 de sdemhro de 1\J'?J, 102° da Independencia c 35" da Republica.
AnTHUlt DA SILV.\ BEHNAHDES •

•1.lc.candrino Paria de Alencar.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Regulamento do Estado-Maior da Armada
Art. 1." O E~Lado-:Maior da .\nnada. direcl-amentc sullordinado no ministro da l\fartnha, ··~ a •r·npar·l ieão incumbida da
orgnnjza~·ãn, preparação, llla11Ul1'11ÇãiJ n das upcra~iief; da'l fr>t·ças nava1·~ da II•THthl Íf'a. rl•·YI'Ilriu eunSIT\ al-as ~"'llllll'<' ·~nt
estado rk f'fl'it·il'tll'ia, JH'IIJJ\fllns pn1·a a gltPtTa •
•\rL :?." Todas as nrt!Pn~ PXfH'didas pf•lo E~lado .\lf\.iPi' da
Armada ~l't'fí" t'on~i•ll•t·ada:-; 1'1111\11 provindas do llliuish·u ll:l
l\1arinlm.
Arl. :;," Ctlli!pi'C ao .E::-dadiJ-,\lailll' da .\rruaua tlnr a 1'11Cihé!cct· ao IH'ssoal tia J\larinha, scg·1mdo J111' t'oun·lril'ldr, a
oJ'ienla1;fí1, piJ]i\ Íl'il, U~ lJI;.IJl(l>'. J)J'Il,jl;do~. OJ'fll'l\S I' ÍJJ~i 1'\ll'~tll''-',
nwdiante ·pr•'•yia appl'IJYfll;fí•• dn minislt·n.
c\rl. ·\." Cuuipi'C f~ll l·:~l>adn-i:\lninr da _\rtiHid:t ~'XP.•~•Iit·
onlPns gl'l'aP.~ " iu,.,lt·tH·riiP:-; :ís di\·1'1':-;:t,.; atrl•·ridail".'-' adrniui<iJml.ivn< '.'ll\ ltlltll<' dn Ínini:-;lr·n. al'i111 ti,, l'ti•>nlt-n:ll· )• lm·nar
cxpcdiln.-; O" lr·aballw!'. l'l'~ftt'il:llldll. ll'>l'!'!ll. a lil~o•t·dadr d"
aeriin " a ~'""ll''"~al>ilidndl' inlii'I'I~Ill<'. ~ ::~1·ln, urna rlr~.;a.;; :nrlut:itladP~ t' :if'lll prejt.riZl• para :t' t'llll\lllllllira•·•->•'' dii'''L'I:t" IJill.'
:1>; JllP,;nta:< d•·\·•·rn lll:tnl•·l· l'" 111"' ntini>;[J'Il .
. \ri. ;,," t) 1'111:1'•· d•·-:la l'"p:u·lil'iin ·"''1':·1 ·"'';ltpr•• tltll dos
ol'ficiac.: ~''111'1 ae-' tlu quflrlt·" aet iYo dt~ C:IIJ'i"' da .\l'Jltadn. l'llJn
o titulo de ehl'fe do 1<~.-ladu-:lbior da .\rmada. I) le1·:í as l!ntH'a"
do po~lo super·io1· durante o ,.x,.rcicio •.lo eal'fil-' .
. \rt. li." U cltPI't• d1.1 Eslad11-\laiot· tia .\rmada st.'l'
lllll. rios

memheo.s do Ct•n,.;!Jlho dn Alrni:·ani:Hl.:~.
Art. ~-" O chefr1 do Esl:allu-~laiur· da .\rrnaila

~Pt'<Í tlir·r,atuxilim'o lpot' 11111 !'ltih-i~hd•· "" ·E'-Jado-'\Ja~ur·,
designado d•·nlr1~ ~~~ ol'l'it·i:ll'" "" ·qnatlr11 :1"1 i\11 "" Corpo da
Arrnarla. d•r 1•o:do tl•~ •·•nill·:t-:ti!IIÍI':ntl•· •>tl •·apil~" ,J,. ntar· P

r.~I•:J.Jnienl•·

t;Uf~IT:t.

Arl. K." ;\n~ imtH'dinJ••nlos do 1'111•1'•· "" l<:,<l:tdll-.\lailll' da
'Armaria. " :"IJ!> .. clwr.~ d~·~~·nt[H'nltat':'t co.; ,,,.,.l'l'I'S d1• dtl'i'l'. aL•'
()llP SI',Íit 1\lltr:l':tdlo ll :'i!ll.~l,ilirlll do pi'Íil\I'ÍJ'II, 11\1 il\1". ('.('-'SI' O
imywrlinwnin. N•• cn~o ('nn,.;idl'l':ldll, ,, ~nh-•·lt1'!'1• Sl'r:í l't't'llltlll'eirlo t•omn ehl'f1~ inll'i'Íilll rl11 r•:..;ladll-;\Tai"'' d:1 \rlll:td:t •·. ''""'o
Ia l. ns~ir:mar:í o.~ paprois da I'" pari idío .
. \ri. fi." SPrfín r]rsign:!d"~ par:1 s•·r·vil' nn i•:.;lado .\rainl' da
1\t'madr• l:llllo~ ofl'it'Ífll'' q••:1nl•i~ 1'111'1'111 i"'f'1''~:1!'Íil~ :111 li'ahalho 1;:, l'l'n;ll'l i'-'iin.
Ar!. 10. O c:lrrff' d11 1·~~ht<hi-\l:1int· da .\1'111ad:t. di,.;lrilllliJ':Í
n::! nffiriars JH'las divi'J''·.as l'tlllf'l'iir~s. l]psi:.:rwndn-n-; c·nn1n l'ltt·f''S dP di\-i:-:íif'."-i ~n' :111'i:iliar·1·...; fia~ Jnr~n,:•--. tll' :tl'('tll·tlt' ('ttnt o
SP11

!i{)'i!n n p....;

lll'i'('~;;jd:HlfiS

do

.-..:1'1'\ j(~O.

!\ri. 11. :\'t•t>ltllll1 "l'fil'i:tl sl!pr•J·inJ' ·'''l':í •~<'~ignad" pn1·:•
seryir· nn Jo:;;lnd,-'\Jaillt' rln .\1'111:tda ~i nii11 I Í\1'1' 1'11\':i:tdn a l•:sr•llf\ :'iaYal "" (;ll!'l'l'a r• 1il:l itl11 :1 •·ontp•·l••n.i ,, nppi'IJVrtriin .
. \ri.. l :'. O ,.Jwfc• '"' l·:stad•>-~t:,ior da .\t'JJI:tdn " " 1-'llhr~hrf,. SI'J'iõn 11111\lr'ad"~ I"''' rlr•Trln: n.s n11fro~ nl'fil'i:H•s Sl'l'ãn
nnnw:1tlo" P"'' l'"rl:ll·ia "" IJIÍ))i,l•·n l':lt'il
ill'l'' !In l•;..;•f:rd,J:Ilainr rl:l .\rJn:"la .
,\;·!. !:··. () ~lilli''''·:·i" da .\ht·ltdtn. P~'"'·idr·lll'i:ll·:'l para qnn
o .f1:~1afi,-:'11ainr dn .\r111ailn l'iqll•' Jli'<ll·irln i],• ,.~,.,.,,'.·,~nl ··~. cont.innn~ r Hl'l'\'f'llff'~ 1\('rl'·'::rll'ÍOS rlll St'I'YÍ\'"· fH 'i'l~l"S fi('al'ãU
sob a llil'l'l'~fíll rlq eht'i'•• i[., I~'<I:Jrln-;\T:linr.

·.r.,.,

5
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Ar!. 11. O Eslarlo-:\raioz· da Armada será dividido em
trr-; divi~õrs. para os fins da sua actividade administrativa, e
manlcJ'{L uma cnmmis~ão permv.nenLe para inspecções. Cada
uma das trP'> divisõrs do Estado-Maior da Arrnada -p_oderá ser
dividida em tantas sub-divisões quanLas sejam necessarias.
O rhcf!\ de cada divisão r dircctamente responsavel, perante o
rlzl'l't~ do Eslado-:'I.Iainr, pela conducta de t.odos os trabalhos da
di\ i~ão .
.-\ri. 15 .. \s Ir f'~ rliYi~l'le~ dn Eslado-:\Iaior da Armada serão

inrrzmiJidaR. J'PSJJf•r•f ivamPnl•.•.
ti) rlivi,fin dr~ vlmw~:
I. p:-;fr·a!Pg-ia:

do.~

Rrg·uinl.es a-sumptos:

'' ot·gan izar·ão da~ fnl'~·a;; navacs;
:J, infor·m:tr·õPs mililarPs n Jichas;
'1, addi·do;.;- navaPs;
!'i, l'PSPJ'\'a nf!,·aJ':
G. marinha mr•r·r:lJJIP;
7. l'PI'llr'so" d(l paiz:

R pt·opag·anda naval:
!l, lrihlin!hPr·a rio Esladn-l\Iaior:
10. hi;;trh'i:t o!'l'irial das rampanlJa;j na\'tH•s.
11,1 (]jyj~fío tfp O[)l'l'af,'ÕP~;
tfrl~ navios r aercinavrs;
pt'Ppamç.ãn f' p1·omptif.iração militar da frota;
instJ·ucf,'r)r>;.; pam mtwohJ•ac; P oprrar;õrf';
f'Xf't'r•it·io,; d·• arlilhm·ia;
PXJwrirnria,; de ma·chinas;
pi'Ppat·a~·ão ri~,; !ll'riPnfl dP npcrar;iirs:
:uiPslranwntrJ ria l'~tptadr·a;
df'frsa !oral.
rlivi~ão di' cnmnmniraçiiPs:

1, movillii'IJfn;;
<>

:1.
'o,
r;,
6,

7.
R.

r)
1, lll'!(]tllrJos r)p
''

l'lllllllli111ÍI':ll;rífl~;

Cllf!i~·o,;

,. r· i 1'1·as:
:1. clmr.unrhl~. 1:11'1 ira-; " ronvrnr;iir~~:
·Í, ('Pll,HII':l;
"· l'ir·lt:t' riP c'rll'l'f':':pmHIPnria rlo E;;l.ado-:\Iaior·;
-fi. pl·r•p:!l·:w:ío ,. rli>'l r·illllif_'fío rins ol'rlrns A'CJ'ae;: P r~pe
l1i:H·~.

\r·l. tri. O dir·r•dnt· da divisão rJr. opPra~iiP;; f]pyrrá, mrdian!P attlnl·iz:tr·:1o rh1 chl'fp r!o Es..tado-MaiDI'. manf.f'r uma.
I igarftrl ar I i \':1 rom aq l'l'f1ll.l'l.i('ÍICS administ.rat i v as do minisIPI'Í,.l, f'IWaJ'I'P~adn." do pr·.~soal P do mal.eri·al. afim dr. cont'nl't'l'.' par·a a l'rlllflPI'açfí" " a ronrd<ma('ão qu1• dPYf'lll rxisf.ir
"J·I r·r• (',;,.;a,; rr•par·l if;<Íf!:'l f' 11 E~tfldo-Maiol' .
•\1'1. li. O rltPI'r' do Eslarlo-Maior fomarú a ..; nPcrssarins
n1r•dirla."' r• nr·1wni7.nr·:í o ~''I'Yil.'n do E,:;f.ado-·:\Inior. dP mmwi.ra
a ~··r·,.m !':ali.-:i'l'iln.c:, cnut J'r•lali\·a J'al'ilidadP, ac; IH'Ccssidatl~'l du
l··nq~n dr• gur•rr·a .

.\1'1. IH. "'"" irupPdi1nrnfn;; rio minisl:·o da Marinlzll, rmt;narllo niin foi' riOllll'a:.ln u ~·-•.u StiCC'P~sor, c si ouLl'a deri~ão
11ii" f'nr l<llll:tda rwlo Prf·~idnniP da llnpublka. o rlwfe do
l>I:Jdo-.\laior· rl:t.. \rmada dP~rnqwnhar:í. os rlPVPl'r;; do minis ..
t r·<~. I ltll':t n I r• f'S~r· I1'111 po df'VPJ':Í n.ssigna1· todos ns papeis como

nrini'ill'" ria \la1·inlta iiÜPZ'ino.

ch

·

1'~•. Fnnceinnar(t (H'l'manentrmcnl9 no Estado-Mrrior\r·m:-tda llllt!l. c·nmmi~.":ÍII cnm o titnlo de «Cmnmigsão dr

.\ri.

6
Inspecções•, tendo por objectivo .habilitar o Minislerio da
Ma.r~nha a verifi-car as Cdndições militares e materiael'l de
qu&L~tuer· U'rio, ael'Onave. força ou \estabelecimento, e a pcrm.ftUtt.l~ifé«<lta~ de

rl<Jé'ô ·:" 'i--;:

out.ras · inspec~8es e exumes necessn..

''Art; 20. A Commissão de Inspecções realizará as ins:peeç~es -e exames que lhe competem. segundo instrucções e
prescripções assi·gnadas pelo ministro da Marinha, ou sob ;t
direcção dessa autoridadr. O chefe do Estado-Maior poderá
submettrr á approvação do ministro propostaR rwra qvaesquer in~pc~'çõrs a serem realizadas pela mesma rommissfio.
Art.. 21. Ao complot.nr qualquer inspeccão. c~am!l on fiscalinção. a rnmmis~ão rleverá anrr.~entar relatorio rletalhnrlo.
por esrriT'to. no qnal <1erá incluída uma declararão das condiçÕf'R de flfficiencia da nnidade inRpf'ccionada. acompanhada
dP uma rocommendllrão sobre ns merlidM que .inlrrar r.llnvl:'nir>nt.P'1 nflrfl o ape,.feirflnnwntn ria mesma ·e dr nma anrP.~.ia
ção nominal ~rihrc o~-1 officiars ou praça!=~ mcrccrtlrwas rle louvor nu crmmra.
Art. 2·?. A cnmmissiío rirver;í. qu!tndo isso for nrcessari0
a•n Mini1-1lrrio da Marinh:-t. fiRrmlizar a~ r>\"nerirnri'l<; rln nnv'oR
mwns. de aeronnves. rir> nflvios qur> ha.iam ~nff,.irln I!Tnnrlrs
rPoaros, de -:1avios ou a·~ronaves a serem ndqnirido~ nela Marinha.
Art.. 23. No desemrrnho de seus dev~res a Commi~Ríin de
Insoecr.ões sel'â ronsirir,.:-Hia como atrinrlo nor owlrm (lo Mini!!-tro da Marinhn. -e tnth~ as pessoas que fa1.e.m nart.e i_1o servico naval deverfín coo11erar r.om a commissão nara o cumprimento cabal rio<~ dr>vr>l'fls dP<~ta ultima.
·
Art. 24. A (;ommi~qfín rl" Insprcçõrs srrã rnnt,no~ta, ra~o
possiwel. dos !':PI!'t1intes ofri11iaes:
a) um offirial l!''mrral do quadro ar.tivo d0 C(wno dn Armad:J.. desilr!l3rlo rmra. dJ<•fe ria commissãn. o qnal deverá ser
mantido nessa fnncrão dnrante o maior tempo que for pos~ivel:

~

l

b) um offirinl I!'P.neral rlo

,-.~-«

· '"'"r-:'l ·~··-;:::'~

qu~tdro

aPtivo do Corno rlr Engenhf'liros Machinistns. one df'verá ser rlesignadn nnra rxnrcrr
nor lone:o prazo as funcçõe~ rlc sub-chefe rla (;nmmic,~fín de
Inspoo;ões:
c) offieiaes de !ITadnacfin inferior á do rhrfe. nr>rtrncentes aos qu-adros activo!1 dos diversos corpos da Marinha. senii.o
desi~mados naTa
prestar Rervicns de ~aractet· p~rmanente
ou DII.S!lllgeiro t mesma commissíio, conforme a natureza especial do sPrvicn ~ prestar;
d) sem deshmado um capitão-tenente rln qnndro activo
di> Corpo da Armadd nar:~. f'llrvir. rlurant.c longo prazo. eomo
secretario da Commissão de Inspecções.
Rio de JaneirQ, 6 de setembro de 1923, -

Faria de Alencar,

Mc.rarúl1'ino
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DE SETEMBRO DE 19~3

·

Dá nova organização á Escola Naval de Guerra
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br!$il,
usando da autorização contida no art. 13 do decreto liullll~t·o L lH 5, de 9 dn janeiro de 1920, revigorada pelo artigo 11 do tlrcrc!o n. ·í. 6~li. de 3 de janeiro do corrente anno,
Resolve:
Approvar c mandar" executar o regulamento que a este
ac,:mpanha assignado pnlo almirante reformado Alexandrino Faria de Alencat·, ministro de Estado dos Negocios da
1\lat·inha, dando nuva organização á Escola Naval de Guerm; revogadas as disposições em contrariO.

Rio de .Janeiro, 6 de Retembro de 1923, 10::'. da· Indep!•ndcncia I) :JS" da Hcpublica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDll:l.

Alexandrino Faria de Alencar.

Regulamento da Escola Naval ele Guerra, approvado pelo
decreto n. 16.141, de 6 de setembro de 1923
CAPITULO I
DA ESOOLA E SEUS FINS

Art. 1. A Escloa Naval de Guerra, creada pelo decreto
n. 10.787 de 25 de fevereiro de 1914, destina-se, segundo
o plano grral arloplado na Marinha, ao ensinp da $1ta
sciencia e arte ria guerra, preparando ao mesmo tempo O!!
officiacs para as funcçõcs do alto commando.
..
Art. 2. Todos os officiaes do serviço activo que tive~
r~m hôas rrfercncias e sufficiente tempo de serviço nó mar
poderão sct· dnshmados para fazer os estudos da Es.colli.
Pnragt·aphn unien. O numero de alumnos, assim comQ ..
cnndicõcs de admissão, serão regUlados pelo ministro da; ltfari nha, conforrnR as ner,essidades occasionaes do ~rrv; · ,,
Art. :l. Os officiacs já diplomados poderão fazer ,Uni
('lll'SO do n~vi~iío, si n desenvolvimento dOS estudos etn ()0Íl•
snqmmcia lln alfct'aPõrs nos processos de guerra ou modi ..
fiear;õnR no material ,iust.ificarem tal medida.
Art. 4." A Escola ficará directamentP ·suhordinada ar>
ministro da 1\farinha. Sr•u director dirigirá todos os servi·
ços, quer os rl~ caracter essencialmente administrativo, quer
o~ qun se referem ao ensino, e sua autoridade represen~rá
llil estabclreimrntn a autoridade do ministro, f\Ob Qujas Orrll•ns e por cujas instrucr.:õcs agirá.
0

0

a,

0

8..
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:Art. 5.• . O pessoal da administração superior da Eseola.será da~~·'activa do Corpo da Armada c constará de:
um ''lt1rector, "tffticlal general; um vice-director, capitão de
mar e gbel'l'a ou rapit.ão de fragata; um secretario, official
superior.
Art. G.• O pessoal do ensino consisLidL de lautos officiaes superiores do Corpo da Armada. quanto.;; forem julgados necessario~. r srrão rlr'signado;; pelo mini!'lm, Plll commissão.
,
§ J.• Essrs officiaPs, por distribuição dn rlirrcfor. rwouparão os Jogares tio elwfes !' uj udanfes dm; dr~parf.amcntr.q
e se encarregarão do rnsino qno focal' a eada ilrpartamr;nin.
§ 2.• Os officiar.<> tlc.<dgnados pnm clides on aj nílan fr_;s
dos deparlamrmfn;; dcvcrfío ter o curso da Eseola.
Art. 7.• Ao directot· caberá lrw a~sistrntc c ajudante rlo
ordens pessoaes, mas e~fes of.fieiaes só exercerão .as ftmccõcs
t~OI'rcspondentes a taes r·.ar:ro~. sem nada f •~rrm t·nm a llUI'L~
do ensino da E:,;cola.
Art. 8,• Para tornar eHecliva a coop.erar~ão entro as
forças de mar O n~ de tcrra, O ministro da l\l.arinha podei'lÍ
solicitar ao da Gut>rra a desif!'nação de officiacs tio Excrctl.O.
qunr para fazei'Olll os cursos, tJUCl' para servi1·em j unlo au'l
departamentos c collaborarPm no ensino. Dever.:í haver intima cooperação entre aR !'~eolas semelhante;; dn 'ExPreilo ''
da Marinha.
Art. !J.• O director, scgun<lo a nrienla1:ãn (IUC lhP for
tracada pelo minisf ro da Mat'inha. regulará annualmenle e
anteci·padamente o .prngramma u•~ l'Rludos (conferencias e
jogos), a apresentacão de thcscg. 3 concessão de diploma",
horas de ensino e a organziaç.ão P mudança do rDgiment.o ir:-t~rno da <Escola, assim eomo regulará tamllrm a ·i't'l'IJ!ll'nr•ia. c
proposta flr eliminação dos alumnos.
Art. 10. O vicc-tlirecfül' substituir-á o rlircctor no Sl)H
:mpcdimenlo; Rení o chefr do Drparlanwnln do Connnando e
terá na Escola a funcção sPnwlhaBtc á dP eomiiJalHir;> dP navib.
Art. 11. O secrrlari11, sob a,.: ordr~u,; do tlit·er.lnr c viccdirect'Or, terá. a seu cargo a distribuicãn do pessoal ciYil c do
pesg.oal mililnr subalfP[·no quo for de~ignndo var·a ~ervi1· na
Escola; toda' a en!'re~pmulrnPia n srrvir,;o ar!tnini~fraf.ivo, a
acquisicão de linos P t'ornccimn!'tos, a hibliollwl'a P a organização do rl'latofi.os a Aerem apresentados no ministro (h,
Marinha ou a qualquer repartição. Será o ajudante do Dt!partamento de Commanrln e anxiliar(t o ensino, quando nrrrssario.
·
Art. 12. As conferenciM quo forem neccs;;arias para
orientacão dos alumnos serão feitas, em grral. pelos offici.ar,-;
da Escola. O direclor, entrnLanlo, poderá comvidaT' officiaes
ou civis de reconhecida compr•tencia para J'Palizarem ron,r.rl'Pncias, sempre que isln srja julgado eom·cllientl'.
Art. 13. Aos offiriaPs rle~ignado~ para a Es•·oln romn
chefe~ o ajudantes do'; departanwnlo,; 1111 r•nnfer·euei~lafl ~rt·ú
n·bonada a •tuanlia tl1~ 2!íO!\I mPn!'<ae~.
Os officiars do Ext••·l'if.o qun .fm·rm :mrwc;,,s ar•s rlrpartamnntos rr~ceberfin i~ual relllllllPrar:fío.
Arf.. ifL Por proposta do rlil·r·lllol'. ,, minis! rn da l\larinha
nomeará, em nnml'ro fixado pr.la lni do nrçanwufo, nR t• " 2"
officinl'~, porteiros e•Hitimtnq. ~ervenle!>. faehy!•rnplto.~. dact.y-

Ae'roS DO PODER BXECtJTIVO

Iographos, dcsenhislns, assim como mandará destacar íuncelonarios, suh-off'iciaes e praças, conforme forem [ulgados neeessarios .
Art. 13. O dirr-clor, mediante autorização do ministro,
poderá nomear os serventes, que deverão ser de protcrenciu ex-praças ela Armada de boa conducta ,
Ar!.. 1(;. Qualquer alteração no pessoal da Escola qUI>
importo em augrnento ele' despesa e que se torne necessaría
pelo desenvolvimento da Escola só poderá ser í'eíta de annr
para anno e a tempo dl~ ser inclu ida na proposta orcamentarta
,10 exere ic!o em que olla fOI' vigorar.
A rí.. 1;. U pessoal ('i v iI r(',fcrido no art. 14 t erá ai': íunc~Õl\~ .Iue lhe couberem segundo as leis e regulamentos em
vigor lia Marinha c as instruccões flue forem expedidas pelo
sr-crctario dI' orrlcrn do dírcctot-.
Art; 1fi. O 1" nI'l'icial terá carga de todo n material de'
runsuruo l' (I por-ír-iru a enrga do material filX:o.
Art , 1!l. !\a g('sl fio dos artigos da Fazenda Nacional
:,l'l'ão appl icndas ao; luis I' rngulamontos em vigor, cabendo ao
"(~crefal'Í'o as fnnrrues fiscalizadoras quo competem aos imo
merliatos 011 s<,glll1(108 commnudanles.
Art. ::'0, o minislro ria Marinha, sempre que Iulgar convenlente, poder:'! contracínr orrícíaes da Marinha estrangeira
pnra Insf.rnr-Inres de uma ou muísespeclalldades estudadas. ou'
fi estudar na Escola.
CAPITULO II
no f:rTRSO

Art. 21. O curso deverá ter caracter pratico e abrangerá
prlncipulmonto (I estudo de problemas tacticos c estrategieos.
§ LO Para regularldadc l\ facilidade dos trabalhos, o cn-.
sino sl'r:1' dividido em dopartamentos.•
§ 2." O 1l1!1111'I'(I dI' df'partampntos e materíus que serão.
estudadas Sl'l'áo fixados l~ I'I'8'ulados pelo ministro da Marinha,
1)01' propnsl a rlo di I'CC/(}['.
Art, 2:!. O curso comcçnn; geralmente a 1 de março 9.
lprmiru\rú 'PIlII d(\ dezembro, mas estas; datas e a extensão do'
curso pou()J'ãosPI' alteradas por ordem do ministro da Marinha.'
CAP!1'ULO IfI
Art. 2~, Os adnaes docentes vi/alicias continuarão a servir.
na Escola d<' accõrdo com o" SC11S direito" adquicídos, não
sr-nrlo, P(l1'l'III. suhsl it u itlns sinão na f'érma do arl.. fi" deste,
I'I'g'lIlamPllln.
Art; :.'1. AI(' ~I dI'> dewlllhro do corrente anno o Governo
l'orll'r:í fnzl'l' nr-sí« ],l'glllamPllto as nl/('rnr.:õl'~ que a (\XP<'j-,
rionota indiral'.
Al'I. :!:í, Hf'Sogani-,;p as di;;I)OsiCi",.ps em contrarío ,
Hio dr' Jnnniro, fi dI'
,"',//'il/.

di' ,I i"i/"III',

~plcmbro

rIr'

t!):?~.

-.- .Hexondrino,

ío

. ~o N.
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.• ~_.'.~i.1a''fkj'V~ !rWeUa dos ~encimentos annua8s dos empre"}·;tlatf6i da Catxtt ÉconOmt.OtL 8 Monte de Soccorro de Per...

námbuco

•

o Presidente da Repuhlica dos Estados Unidas do Bra'li!;
usando da faculdade que lhe confere o artigo fiO do regulamento baixado com o decreto n. 11. 820, de 15 de dezernnro
de 1915, resolve approvar a seguinte tabella dos vencimentos
unnuaes dos empregados da Caixa Economica e Monte de 80,1t'OITO de Pernambuco:
\1

Numero -

-

Verte i~~~~~~t.d~~~~al-~or·1

I

classe - - - - - - - - - - - - - - - - \ Despcza total
I
I por anno
Ordenado
Gratificação \

I

1
1
6
6
6

1
~3

1
i
t

1
1

I

gerente
1
c0ntador
1
1° escripturariosl
2° escriplurariosl
3°' escrtpturarios]
thesoureiro (in-\
clusive quebras
1 :200$000) .. ..1
fiei s .. .. .. ..1
perito avaliador.. I
archívista . . . . . !
ajudante archi-]
vista ..
. .l
porteiro..
.
continuo . . . . "
8
8

'1

6:480$000
4:920$000
a:720$000
3 :360$000
2 :880$000!

3:240$000
2:460$000
1 :8fiO~000
1 :680$000\
1 >1\0$0001

4: 800$000,
2 :880$0001
3 :&40$000\
3:120$000 1
I
2:010$0001
2 :tHO$OOOI
2 :OíO$onol

2 : 400$000
1 : 440$0001
1 :920$000\

I

I

1:560~000

I

1 :020$0001
1 :320$0001
1 :020$0001

I-------!---~I-

I
c;;;;;;;;;;;;;;;

------- -,'.-

42:720$0001

I

I

21:3no~oool

9:720$000
7:380$000
33 : 480$0(10
30:240$000
25:!J20!;OOO
8:400$000
12:960$000
5 :760$0011
.í.:680$000
:3 :OGO$OiHl
3 :%01000
3 :0(;0$00(1

---148:020$00u

I

;;;;;;;;;i;;;;;;;;==;;;;;;;;;;i;;=;;;;;;;;;;=~_~_;;;;;,;"._;;;;;;;;i;;o

Rio de Janeiro, f2 de sclcmhro de t!):?3, iO,?o da Indcpen-

.!encia e 35° da Bepublioa,
AnTHUR DA

SIL\'A BEltNARDES.

R. :L 8([ 1//1)(1; (I l' idrü ,
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DECRETO N. 16.143 -

DE

12 DE SETEMBRO DE 1923

Concede a1~torizaçiio d Sociedade' ~M'1l"ma .~ seguros,." L~4.
Atlanttco", para funcciona1' na .Repttbltca e appt'ov4oí
rcspectiuos estatutos
.
O Presidente da Reptibllca dos Estados Unidos do Brasil,
attcndnndo ao que requereu a Sociedade Anonyma de Set:lll'OS "Lluy.l Allnntieo", com séde nesta Capital, resolve ap-,
]1'CVUl' o.; estatutos COIl\ que
Se constituiu pela assembléa
geral d!' }1 de agosto de 1!l23 e conceder-lhe autorização para
Iuncciunar na Repuhl ica, pratieando operações de seguros e
reseguros terrestres e maritírnos, depois de preenchidas as
formnl idades do regulamente approvado pelo decreto numero
1L [\13, de 31 dn dezembro de 19'20, ao qual fica sujeita a
sociedade. hem corno as leis e regulamentos que forem exJ'('didos :'UlWI' 11 ohjccto de suas operações.
Rio dI' Janeiro, 12 de setembro de :1.923, 102 0 da Inde...
)l!'nclrnein (~ :l:"i" da Ilcpubl ica ,
AItTHUR DA SILVA BERNARDES.

n.
DF.CHETO :'1.

io. 1 H --

DE

A. Sampaio Viú\ll.

12 DE SETEMBRO DE 1923 (')

,\pP"OVll os nol'os estatuios da Cornpanhia de Seguros de Vida
«A Mu ntlio!» ('011/ sl:de nesta Capital e mttorizada a [unerionnr jJdo (/('a<'lo n. !}.866 de fi de novembro de 49/2

o Presirlonl e da Ftepublica dos Estados Unidos do Brasil,
atí.ondcndo ao que requereu a Companhia de Seguros de Vida
..A Mundial ", ('O!l1 sédo nesta CapH:.\I, e autorizada a funccionar
TIdo dccro: o n. D.8fiG. de 6 de novembro de 1912, resolve approvar os novos esl aI utos adoptados pela assembléa geral extraordlnar-ia, realizada em 30 de Ianeiro de 1922, com as altei-ncões consl :1l11 rs das resoluções tomadas pela assembléa geral
«xl raru-dinai-la dr 1 dI: agosto do corrente anno, para contínuar a OIH'raJ'. su,irita ao rcgirnen da legislarão vigente e da,
<Jlle vier a St'i' promulgada sobre o obíccto de suas operações.
Hio dr Janeiro, 12 de setembro de 192:1, 102 da Indepen..
dcncía e :l:í° da ftel1Uhl ica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDEB.

R. A. Sampaio Vidal.
(.) Oe estatutos a Que se refere o presente decreto foram pubItcadoa no Dlqrio Offlcial de 30 de setembro de 1923.
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DECRTO N.

1(j

.11::; ..-

Ilf'~

J:? nr: SE'n::--rnno DF. Hl:.?3

Altera o Re{ltdanHmlo (lo Eslndo-Mairfr do Exercita, appl'OIJallo
por decreto n. 1.1,-181, de "8 de n01wmlJl'o d" '1920

O Presldeute da Itepublica dos Estados UIl idos do Brasil, usando da nttrlbuição que lhe confere li al'lil'o .HI, numero 1, da Constitu ir;iio, l'f',OIVI~ ali ernr o artigo :{2 do Ilcgulamcn!o do Estarlo Maio!' do Exercito. npprovado por r1pereto n,l 'I .,18 \, dI' 18 dI' novembro dl~ [!),:!U, 1]11(' fi('a
substituído [11'10 seguinle :
«Os of'Iiciaes rio Serviço do Eslado-ulaior poderão ser
delle excluídos a Qualquer momento, por proposta do chcte
do Estado-Maiur ou decisão do Ministerio da GlII'l'J'a, si assim
o r cclnmun-m as uccossidndos do sr-rviçu do EXf'rl',ilo.»
Ilin rir .lanei ro. 12 dI' "dcmhJ'11 ill' I\l:!:l
pendem-in f' :J:í" da Rf'puhlira.

I fI'!' da l nrln-

:\I11'III'n Il\ SIJK\ Br.n:-:,\l\IJFS,

F",'/1,"1I11I Srl c mbrino til'

D;F,CnKT'O X. 1ôI,1 '1Ii·_·

OI)

1'2

('I!I'I'"II/II.

DF. RF.'I'F,\rnIFl nr

10'2:1

T/·0I1.S(CI'e a sédc do comnuuuto da 6" Bj'iaada "I~ Intontoria
de Porto Alro(JI'c ))('1'11, n. dd(1(k do Hi» Gl'OlIIk

o I'l'l'sillnule da Repllhlica ,lo" 1';"laol05 linido,.] do Brasil,
o mvíst a lia cunvon inncin rln SI'J'\'i!:il publico resolvI' f ranstort r
a sérle dlJ Qllul'l.l'I-Gl'nel'al 110 C'lllllllUndlJ da tia. Iniaarla dI' iní'antnr-in 111: Porto "\II';!:r'l' para a rirlarlo dlJ llio 1:1':llIdl'.
Rio dI' Jnno iro, t2 rll' srll'llIhl'o 111' 1\1.2:1. I li'! ' ria lndcpendencta (' 3,,0 dn flr]lllhlil'a,
;\HTW'1l Il..\

Rux.\ BEn:,,\nOER,

Fernando Seiembrino rir Carrollio.

DF.r.nETO N.l li.1 '17 .....

DEI:!

ng sr-rr.xmno DE 1\)'.':1

. AJ)pl'm·o.. () l)I'().ieclo e rcsprcti.co orcamrnt o, na illlpOl'lallcia

de 50:8:;0$260,
-I'/!/'slio

//(1

o instailação de
de lJ((j'tlfi'I''', 1/0

lJa/'(/.

psfOl/,io

Estrod« d/' F/TI'O

'ó

UI/I, triunttulu de
1'IIIIIflI d,' 'l'iIJI/IIII.

rcda

.'~IJI'or'fl1111I1/1,

o Presidonle da Hopuhllca .10;;; Esí arlns T'n irlos rio Brnsil,
attendeudo ao que requereu a Estrada de Ferro ~ul'ocaIJUna e

·,_,

.c.""",-

~_.

xcroa

,

,,,

.

----'.--~,-----
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tendo em vista as informações prestadas pcla Inspeotoria Fcdcral das EsLradas, decreta:
Artigo unico . Ficam approvados, de accôrdo cem os documcntos que com esto baixam, rubricados pelo dírootor .geral
dI.' expediente da Rendal'Ía do Estado dos Negocies da Viação
I' Ohrasnuhlicas. (I IH'ojec(o
e respectivo orçamento, na
impu: t.auc iu de r incuvnlu- contos oitocentos n cincoeuta mil
d11ZI'1I10' I.' ",~,,"I'lIla n"is 1;;0:H;;Wl;;!6Ll), de accúrr!o com as corl'l'I'I~Ü('S fl'ilas pela lnspcctot-iu Federal das Eslradas, as quaes
lt reduziram á imporlunc iu acima mencionada, para a installa':;;II dI.' 11111 lrianlwlll 111' ,'pv(,I'são 110 pateo da estação do
d;arlyr~I'~, 111) I'alllal dl~ Tib:lg~', da. E"(l'ada Ik Fel']'o Sororahu na.
~ J," As dl's])ezas com essa iustallação, alé o máximo do
ltl'f,:aull'llln lira approvudo, depois de devidamente apuradas
"111 regular lomada de contas, serão levadas á CUIda de eapit al tio ramal (Ie 'I'ihugy.
.

.

~ ~."

Puru

('~Ilelll~ão

rlas obras comprehcndidas

I~O ])1'0-

.I,.,.lu a[l[lJ'II\w l ,) Il1'a uiuroado 11 prazo de trcs (3)· lIICZCS.

ll in de .laueiro. 12 dI' sclcurhro de HJ~:3.1I)'2" da Independ"neJa c ;j~)" da HI'[lnIJIÍl'U.
..\I\1'lICll D.\ SIL\'.'\ Dlm:\.\iIDEs.

Francisco Sá.

Jll-:Clt I':>!"O j\. 1(i.1 is -

DE

1:!

DE SETE.\JIJllO

m:

1~123

.1 }ipi'(jI:(J (j /II'oj('1'/ o " rcspcctico orçamento, '1/([ i niporttutcia
11" 1 I :I:!o!f':lli:'. }lO/'(( lIIJ1]Jliaçlio do IlJ'JnIl;I'JIt di! mercado.
riu» ri" "slo,-,/;o 11,' eltanlunuiú», tln. 7l{ld" Sul-JI'inciJ'a

o

I'I'I'sid"llIl'

da Ilopuhlirn dos E,"'al!lIs J'nirlos do Brasil,

f f l'i\lII'!"III ao <)110 r.-qu.-reu li EsLado de Minas Goraus, arrendalal'io da H{'I1ll :-i1l1-~liJll'iJ'u. p ír-ndo om vista as inrormaçõcs
I h
J "",pI'·eLu!"a 1""I1I'1'al ,Ia~ Jo:~II'adas. ,I"I,],I'! a:
.\!'I igl) IIJlil'O. Fil':lIl1 aplJl'uvadns.dc acc(lI'do com os 00-

ri

1'(III1I'Jl/OH qlll~ 1'11111

{',:II' buixum. rubricados pelo director geral

d,' I'Xlwdil'III I' da ~1'1'l'I'I,aria I1P Eslado dos Nr'g'lIcios da Viacã«
I' I.hl'a~ Pulrl ir-as, 11 pJ'lljedn P 1'l'SIJl'I'[.iyO 11ITlIlill'nlu. na im\, II I'f all l' ia d'~ lJllalnl'/I~ (,011111" lJuaJl'OenlllOi; II~ viul o mil tresen/IIS I'

:-'1':-''',)]11"

I'

r11111~

I,,;js

(1'1

:h'O$3(2),

para aumliação do

1Il";'('ar!l>!'in" da I'..;;,fa(;iio d,' «Uanhandú» da IWd"
HII1-L\Jilll'il'a. 1'11111 a allf'I'at;áll frita Ill'Ia Iuspccku-ia Federal
I1a, 1>:-;1 ;'a",," JIll r..rI'I'j(11I 1Il'l:alllenfo, ('111 ('Olllsl~q'll~'nl'ia fia qual
fin'lI I' 11l1'Slllll l'I',IiI;~idll :t iruuorfuucia uvhuu iucncionadu,
Par:l.!!I':'!,"" un i-:«,
,\~ de81)".'zas 11'11\ alI" n ruaximo du
",',;allP'1I I 11
:Ij" "",1\ ad<', flll~l'[n dllvidllllll'll'll' apurada" ()111
\'('Plla I' 1IIIIIada di' ('oula,s, '~"l'iil) Invadas á cnnlu Ih~ custcío da
IV'r'" ~1I1-.\Iill,'iJ'a. d,' :wr'll'do (,II.IIJ (I disposto na alínea c do
al'pt:\/I'1I1

dI'

""a

n . :; da 1:la11,-',lIa yrr do contracto celebrado em virtude <1~
n- J:). Wli, de
de mUI'I:u de 1922, Iicundo marcado

d'TI'l'I"

z:
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o

pr~o

de tres (3)· mezes para conclusão das obras de am-

plíação de que trata o presente decreto.

Rio de Janeiro, 12 de solcmhro de 1!Y.h, 1O~" da Indepcndencia e 35° da Rcpublicn .
>

AHTlll'H DA

.8 IrA,\

Francisco

DEcnETO!\.

BEH"\1\DES.

s«.

l(j.tí~)

Approva as insirucções para as eleições de Deputados á Assembléa
Legislativa c de Presidente c Yicc-Presiüente do Estado do Rio
de Janeiro
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Resolve, de accôrdo com o § 2" do artigo uníco do decreto
n , 4. ~22, de 20 de agosto de 1923, approvar as instrucções, para
as eleições de deputados á Assembléa Legislativa e de Presidente
e Vice-Presidente do tostado do Rio de Janeiro, que a este acompanham, assignadas pelo Ministro da justiça e Negocias Interiores.
Rio de janeiro, em 14 de setembro de mil novecentos e vinte
e tres, 102° da Independencia e ~5'J dei Republica,
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

Instrucções a que se refere o decreto 11. i6.149, desta data, para
as eleições de Deputados á i\.llsembléa Legislativa e de Presidente e Vice-Pres;de!'te do Estado do Rio de Janeiro
CAPITULO I
DAS ELEIÇÔES

Art. 1.0 As eleições para Deputados á Assembléa Legislativa e
para Presidente c Vice-Presidente do Estado do Rio de janeiro
serão realizadas conjunctamente em dia designado por acto do
Interventor Federal, com antecedencia de 30 dias, pelo menos.
Paragrapho unico. Terão voto nessa eleição todos os eleitores
alistados até a data do decreto n. 4.722, de 20 de agosto deste anno,
Art. 2.° Para a eleição de Deputados continuará a ser observada
a divisão de districtos estabelecida 110 art. 4" da Reforma Constitucional do Estado, elegendo cada um dos cinco distríctos nove
Deputados, cujo mandato durará tres annos ,
§ 1.0 O 1° distrlcto comprehcnde os municipios de Nictheroy,
S. Gonçalo, Maricá, Araruama, Saquarema, S. Pedro d' Aldeia,
Cabo Frio, Itaborahy, Rio Bonito, Capivary, Magé c Thcrezopolis,
com séde em Nlctheroy.
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§ 2. 0 O 20 districto comprehende os municipios de Campos,
Macahé, Barra de S. joão, Santa Maria Magdalena, Itaperuna e
S. joão da Barra, com séde em Campos.
§ 3. 0 O 3" districto comprehende os municipios de CantagaUo,
Bom jardim, Nova Friburgo, Sant' Anna de japuhyba, Duas Barras,
Itaocara, Monte Verde, Santo Antonio de Padua, S. Francisco de
Paula, S. Sebastião do Alto e S. Fidelis, com séde em Cantagallo.
§ 4. o O 40 districto comprehende os municipios de Petropolis,
Nova Iguassü, Itaguahy, Vassouras, Parahyba do Sul, Sapucaia,
Carmo e Sumidouro, com séde em Petropolis.
§ 5. O 5" districto comprehende os municipios de Barra do
Pirahy, Valença, Santa Thereza, Barra Mansa, Rezende, Rio Claro,
S. joão Marcos, Pirahy, Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis,
com séde em Barra do Pirahy.
Art. 3." Quinze dias antes da eleição, o juiz de direito ou municipal, conforme se tratar de comarca ou termo, o promotor publico, o prefeito interino, o I" supplente do juiz de direito ou
munici\lal e um contribuinte do imposto de industrias e profissões
on terntorial, que Iôr eleitor, escolhido pelos tres ultimos, tendo
como secretarío um dos escrivães do juizo, se reunirão no edificio
da Camara Municipal ás 13 horas e procederão por maioria de
votos:
a) á divisão do municipio em secções eleitoraes;
b) á distribuição dos eleitores do munícipio pelas respectivas
secções;
c) á designação dos edifícios em que deverão funccionar as
secções eleitoraes;
ti) á eleição das mesas cuja organização lhes competir.
§ 1. 0 Para a eleição do quinto membro, a junta reunir-se-á
16 dias antes da eleição, ás 13 horas, no edifieio da Camaras Municipal, sob a prcsidencla do juiz de direito ou municipal, tendo
como secretario um dos escrivães do juizo. Feita a eleição, além
do edital affixado á porta do edifieio, far-se-ã cornmunlcação ao
eleito, por offieio do presidente.
Logo que forem publicadas estas lnsírucções, os coIlectores
farão remessa lmmediata ao juiz de direito ou municipal da relação
dos contribuintes do imposto territorial e de industrias e profissões
dos respectivos muníclpíos,
§ 2." Não comparecendo o juiz de direito ou municipal, assumirá a presidencia o lo supplente, na falta deste o prefeito e na
deste o promotor publico.
§ 3. o A reunião prévia da junta para a eleição do quinto
membro far-se-ã com a presença, pelo menos, de dous membros
dentre os tres que têm voto na eleição; e a definitiva, para os fins
declarados nas lettras a, b c e d, com a presença, pelo menos,
de tres membros da junta.
& 4. o No caso de empate, a sorte decidirá qual o eleito
membro da junta ou da mesa eleitoral.
§ 5. o As secções tomarão numeração de ordem, corre.
spondendo uma mesa a cada secção, perante a qual votarão os
eleitores residentes no districto.
§ 6. o Não compareceudo nenhum escrivão do juizo, será, por
maioria de votos, nomeado um escrivão ad-hoe,
Art. 4. Os municipios do Estado serão divididos em tantas
secções eleltoraes quantos forem os districtos de paz, exceptaando-se os das sédes, os quaes terão tantas secções quantos forem
os tabelllães e os escrivães de paa,
0

0
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Art. 15. 0 SerAo designados para flUlcclonamento das secç«Ses
eleltoraes os edificios publlcos, e só na falta destes poderão ser escolhidos outros.
Patqrapbo unícc, Os edificios parUculares que foretn designado. para o funccionamento das secções eleitoraes ficam equiparados durante os trabalhos eleitoraes aos 'edificios publicos em
que tiverem de funccionar as secções eleitoraes e não poderão, sob
pena de nullidade da eleição, ser situados fóra do perimetro da
sHe do respectivo dlstrícto, não podendo funccionar duas secções
no mesmo edificlo.
CAPITULO 11
DAS MESAS ELJUTORAES

Art. 6.° As mesas para as elelçOes de Deputados á Assembl~a
Legislativa e de Presidente e Vice-Presidente do Estado serão
constituldas:
I Na sédé dos munícípíosr
a) a primeira mesa pelo [uiz de direito ou municipal, conforme
se tratar de comarca ou termo, como presidente, pelo I" supplente
respectivo e por um contribuinte dos impostos de Indústrias e profissões ou territorial que fôr eleitor, o qual será escolhido pela Junta
organizadora das mesas;
b) a segunda pelo 2° supplente do juiz de direito ou municipal
como presidente, pelo promotor publico e por um contribuinte, na
fórma da lettra anterior;
e) a terceira pelo 3° supplente de juiz de direito ou munlclpal
como presidente, pelo prefeito interino e por um contribuinte eleito
pela junta organizadora das mesas cleítoraes, na fórma das Iettras
anteriores :
ti) as demais mesas, quando as houver, serão constituídas por
mesados eleitos pela junta de organização das mesas cleltoracs, ('
estas elegerão os seus presidentes.
11. Nos dlstrlctos de paz haverá urna única secção, cuja mesa
será composta na fórma da lettra d deste artigo.
§ 1. o Servirão como secretarios das mesas eíeitoraes os tabelliães e escrivães de paz nos respectivos districtos, ainda que suspensos do exercícío, Par-se-á a designação no dia da eleição dasmesas.
§ 2.° Nos munlcipios cujas sédes forem constituidas por cidades
divididas em mais de um dlstrlcto, para o effeito da constituição das
mesas e secções eleitoraes, considerar-se-á corno séde unicamente
o perlmetro do 10.
§ 3. ° Nos munlcíplos em que houver mais de um juiz de dlreito, as mesas serão organizadas pelo da 1a vara.
§ 4. 0 Considera-se constltulda a mesa lima vez que esteja presente a maioria de seus membros.
Art. 7. o Aberta a audlencía para c umprímento do disposto no
art. 3°, o juiz declarará estarem iuiciados os trabalhos para a
constituição das mesas eleltoraes do munlcípto e para o determinado nestas lnstrucções.
Art. 8." Logo após a escolha dos mesados, a j1tnta, aeto continuo,
passarà a fazer a designação dos tabellllc!!, escrivães de paz
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e escreventes que tiverem de servir nas secções como secretarios
das mesas eleitoraes.
Art. 9. o Nas comarcas de Campos e Nictheroy, em que ha mais
de um juiz de direito, exercerão todas as funcções que couberem
por esta lei aos juizes de direito os da 1& vara.
Art. 10. Os secretarias das mesas das secções eleitoraes, no
caso de não comparecimento, serão substítuldos por um secretario
ad-hoc, escolhido pelo presidente da mesa. As actas da Instaítação
da mesa e da eleição serão transcriptas nos proprios livros dos
respectivos serventuarlos faltosos ou, na ausencia desta formalidade,
dentro de 48 horas, 110 cartorio do tabeIlião que pelo juiz do municipio fôr designado.
Art. 11. Depois de feita a escolha dos mesarios e desígnação
dos secretarias das mesas, dentro do praso de 48 horas, no
maxímo, o juiz fará publicar, pela imprensa, na séde do munlcipio,
ou, na falta de imprensa, por edital, affíxado á porta da Camara
Municipal, e dos cartórios de paz, nos districtas, os nomes dos
membros das mesas elcltoraes e de seus respectivos secretirios.
Paragrapho unico. Dentro do mesmo praso de 48 horas communicarã o juiz, sob registro postal, a cada um dos membros das
mesas eleitoraes e respectivos secretarias, a escolha e deslgnaçlo
de seus nomes para aquelles cargos.
CAPITULO 111
DOS LIVROS ELEfTORAES

Art. 12. Os livros necessarios para as eleições estádoaes
serão, com a devida antecedencia, fornecidos pela Secretaria Geral
do Estado ao juiz da comarca ou termo. No caso de extravio ou
de demora desses livros, até oito dias antes das eleições, serão requisitados á Secretaria Geral pelo juiz de direito ou municipal.
Art. 13. O juiz de direito, nas comarcas, e o municipal, nos
termos, logo que receberem os livros destinados ás eleições, tanto
municipaes como estadoaes, rubricarão todas as suas folhas, que
tambem por elles serão numeradas. 05 termos de abertura e encerramento serão lavrados na primeira e ultima folhas pelo serventuario de justiça que tiver tomado parte na constituição das mesas
e assígnados pelo respectivo juiz.
§ I." Cumprida a Ior.ualidade exigida neste artigo, os livros
destinados ás eleições municipaes e estadoaes serão, sob registro
do Correio, reuiettídos aos respectivos secretarias das mesas eleitoraes , Os livros que tiverem de servir nas u.esas das secções da
séde do município poderão ser entregues aos secretarias respectivos por officíaes de justiça do juizo no mesmo dia em que se
tiverem de proceder ás eleições até ás 10 horas da manhl, sob
pena de responsabilidade dos portadores, no caso de extravio e de
não serem entregues até essa hora.
§ 2 o Com os livros destinados ás eleições serão, também, enviadas as listas de chamada dos eleitores, além do material que ás
mesmas se destinarem.
§ 3.° Os secretaries das mesas poderão receber pessoalmente
do juiz de direito ou municipal os livros eleítoraes, listas de chamada e material a que se referem este artigo e os seus paragraphos,
mediante recibo.
1.,;-, de 1923 -. VoJ. H I

2

continua aqui>
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CAPITULO V
DO PROCESSO DA ELEIÇÃO

Art. 18. Apurados os officios de apresentação dos fiscaes, no
caso de já haverem sido apresentados, o secretario da mesa lavrará
no livro ou livros, para esse fim destinados, a acta do começo da
eleição. Em seguida terá inicio o trabalho de recebimento das
cedulas, que serão depositadas na urna á medida que os eleitores
forem sendo chamados a assignarem a parte da acta já lavrada nos
respectivos livros.
Art. 19. Antes de começado o recebimento das cedulas, o
presidente da mesa mostrará ao eleitorado a urna, que deverá se
achar sobre a mesa, para que se verifique estar a mesma vasia.
Essa urna terá duas chaves, ficando uma sob a guarda do presidente
c outra soh a do secretario.
Art. 20. Nenhum eleitor será admittido a votar sem prévia
exhibição do seu titulo, o qual será datado abreviadamente e rubri~
cacto pelo presidente da mesa, e da carteira de identificação, ru~
bricada pelo juiz que houver ordenado o alistamento nos Jogares
onde houver esse serviço, não podendo ser recusado o voto, uma
·ve;o: preenchidas essas exigencias.
Art. 21. Si a mesa tiver justos motivos para suspeitar da
identidade do eleitor, tomará o seu voto em separado e reterá o
titulo apresentado, enviando-o, com a cedula, á junta apuradora
da eleição.
Art. 22. A chamada será feita por um dos mesarios, designado
pelo presidente, votando os eleitores pela ordem da respectiva
lista.
§ t." Na falta da lista de chamada, ou quando nella houver
omissão de nomes de eleitores, serão estes admittidos a votar m~
diante a exhibição dos respectivos títulos, devendo, no segundo
caso, os seus votos ser apurados em separado.
§ 2." Antes de depositar na urna c;s suas cedulas, assio-nará o
eleitor o livro de actas, de maneira que a cada linha da fofha corresponda um só nome, devendo esta ser por elle tambem numerada
em ordem successiva, antes de lançar a sua assignatura.
Art. 23. Terminada a chamada dos eleitores, serão admittidos
a votar os que a ella deixaram de responder, por não se achare.u na
occasião, proseguindo-se na confecção da acta logo após haver
votado o ultimo dos presentes.
Art. 24. E' vedada a assignatura, por outrem, do nome do
eleitor na acta da eleição, sob qualquer pretexto, considerando-se
ausente o eleitor que não puder assignar.
Art. 25. O voto do eleitor será secreto, impresso ou manuscripto, em tres ccdulas collocadas em envolucros fechados e sem
distinctivo algum, a não ser a indicação da eleição de que se tratar,
sendo uma para deputados, uma para Presidente e outra para VicePresidente do Estado.
Art. 26. Na eleição dos deputados, cada eleitor votará em tantos
nomes quantos forem os representantes a eleger, menos um, podendo
o eleitor accumular todos os seus votos ou parte delles em um
candidato, escrevendo o nome deste tantas vezes quantos os votos
que lhe quizer dar, observados tambem os § § 1'' c 2" do art. 5o
da lei federal n. 3.208, de 27 de dezembro de 1916.
Art. 27. Finda a votação, o secretario, continuando a lavrar a
acta, nesta declarará o numero de eleitores que votaram e dos que
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deixaram de comparecer, sempre que fôr possivel, procedendo-se,
em seguida, á apuração das cedulas.
Art. 28. Aberta a urna em presença do eleitorado e della retiradas as cedulas, serão as mesmas reunidas em maços de 50, de
ac:cOtdo com os rotulos, sendo conferido depois o numero total
das mesmas com o numero de eleitores que tlverent comparecido.
Paragrapho uni co. Terminado o processo indicado neste artigo e
distribui do o trabalho entre os mesarios, terá começo a apuração das
cedulas, lendo o pr-.Jsidenk, em voz alta, os nomes dos candidatos
votados, depois do que submcttcrá a cedula ao exame dos fiscaes
e demais mesarios. A apuração dos votos para Presidente e VicePresidente será feita depois de finda a apuração das ccdulas para
deputados.
Art. 29. As cedulas que contiverem alterações, por falta,
augmento ou suppressão de sobrenom<.~s ou appcllidos do cidadão
votado, serão apuradas p las diversas secções globnh::cnte, desde
que a mesa possa verificar que os votos ncllas contidos se destinam
a candidato determinado, já por conterem szlbrettomcs ou appellidos pelos quaes é geralmente! conhecido o candidato votado, já
por não bater outro candidato a que tal voto se possa considerar
dado. No caso contrario, as cdula3 serão apuradas em separado e,
depois de rubricadas pela mesa, remettidas á junta apuradora.
Art. 30. Não serão apuradas as cedulas :
a) quando colitivcrern no:nc riscado e substituido ou não por
outro;
.
b) quando contiverem declaração contraria á do rotulo ou não
houver indicação no cnvolucro;
c) quando se encontrar mais de uma cedula dentro de um
mesmo envolucro, quer estejam escriptas em papel separado ou não.
Art. 31. Terminada a apuração, o secretario proseguirá na
confecção da acta, consignando-se nella o numero de ccdulas apuradas, o numero de votos obtidos por cada candidato, o numero de
cedulas apuradas em separado com os nomes dos votados, o
numero de cedulas não apurndas com a designação dos motivos,
tudo, emfim, quanto occorrcr no processo de apuração c durante a
eleição.
Art. 32. A acta será assignada pelos mesarios e fiscaes.
§ 1. o Si algum fiscal se recusar a assignar a acta. ou ausentar-se,
será isso declarado logo após as assignaturas.
§ 2.• As assignaturas dos mesarios, e bem assim as dos eleitores que comparecerem e votarem e as dos fiscaes, serão reconhecidas pelo secretario no livro que houver servido na eleição.
Art. 33. O resultado da apuração será immediamente publicado
em edital affixado no edificio em que se tiver realizado a eleição,
entregando-se aos fiscaes, mediante recibo, um boletim com o
referido resultado e assignado p<!la mesa, reconhecidas as firmas
dos seus membros.
O recibo, que terá a firma do fiscal reconhecida pelo secretario
da mesa, será remettido com os livros á respectiva junta apuradora.
Art. 34. Concluidos os trabalhos, serão os livros remettidos,
no dia immediato, ao presidente da junta apuradora, acompanhaclos
de um officio da mesa, sob registro postal.
Art. 35. As mesas eleitoraes, Jogo depois de terminada a eleição,
communicarão seu resultado, em boletins, ao poder verificador,
affixando editaes á porta dos edifícios em que houverem funccio-
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nado, e ao Interventor do Estado, em officlo registrado pela agencia
do Correio da localidade em que tiver funccionado a secção eleitoral.
Art. 35. A acta da eleição, bem como a da installação da mesa
eleitoral, serão transcriptas no livro de notas do tabellião, escrivão
de paz ou escrevente, que servir de secretario da mesa. A transcripção será assignada pelos mesarlos e tambem pelos fiscaes que
o quizercm.
·
Art. 37. Nf) caso de não haver, por qualquer motivo, eleição
em <'.!guma srcção eleit,ral, ,poderão os respectivos eleitores
votar perante a mesa da secçã~J mais proxima no mesmo município
c Sêri'.•J atl:uitti:Jns ;:1 fazcl-o depois de chamado o ultimo eleitor da
secç:ã•). 03 v()bs ctc.~se3 eleitores serão recebidos e apurados pela
rnes·1, en1 sep~rado, de>-~ndo tudo constar da acta.
kt 38. Quando nenhttma ~~:csa de distrlcto séde do município,
ou t'c qualquer 0utro, se~ rcu:dr. os eleitores nelle respectivamente
ccJ>n"rch ;ndic! JS !'oJcrão, dcdro de 2·1 horas, requerer na séde, ao
juiz de direi o ::Jll municipal, que sejam tomados os seus votos
peraut:! ess'!s a·:t ·ri1adc5 em carbrio.
!] I. O r_:q"'·.:rimcnéo de que trata este artigo será acomp:ll!;;adn do3 t' : IJ?· de s:.!ur. si~n~tarios, e só poderá s~r indeferido
no r~so de s~ v~ri~icar, p:>la cinta c rubdca dos mcs.nos títulos,
que os n·querenies já exerceram seu dirdto de voto.
§ 2.' D~f~rL\0 o requerimento, será lavrado o termo no livro
de notas, i!1dicancb os deHores os seus candidatos. Esse termo
será <Jsslt:l:ado por todo3 c> elcitore<> e pelo juiz, em ultimo logar,
e s<'1 não prevnkc:rá por in0bservancia das formalidades acima
prescriptas, ou si houver prova de ter funccionado validamente a
me: a perante a qeal deveriam ter votado os requerentes.
§ 3. · Peh es~rivão que lavrar o termo serão em seguida extrahidas duas cor ias dcllc, as q< aes, assignadas igualmente pelos
eleitores e pelo jtdz, serão enviadas, no praso de 24 horas, sob
rcgi<tn do Cor;·cin, ao presiicnte da junta apuradora e á Camara
ctrs D ~pntados. Do mesmo tenno o escrivão dará aos interessados
as cr!i:lõcs que p r e~cripto requererem.
Art. 39. E' r;n:-antilio ao eleitor, ao fiscal e ao candidato o
direi; ' de oflcr.:ccrr~m prot~sto escripto quanto ao processo eleitoral, cteven i' hl pr~tr:'~to s ;r mencionado na acta, assim como o
contr:t-protcsto qc:e a m~sa, qualquer fiscal ou eleitor da secção,
porrcntura, opp:''lln, c rc:J,eltidos, um e outro em original, depois
de ruhricados !JClos mc3arios, ao p der verificador, por intermedlo
da junta apura~:ora, jndamentc com o livro de actas.
~~i o prot::sto fôr referente tanto ás eleições de Deputados co~
á de Presidente e Vi~e-!::>resid~nte, deverá ser apresentado em duplicata, a-::o:npadtanr!o nda um dos exemplares o livro de aetas,
para SC!rem prc~'!;~t.:s á junta apuradora e á Assembléa Legislativa.
Faragrap1o unLo. Do protesto orterecido passará a mesa o
resp3-:::tiv'J recibo, assi:~na1(] pelos mesarios, cujas firmas serão
reconheddas pelo secret'lri' .
.Art. 40. Ao r;·esi.lcnte da n:esa cumpre, de accôrdo com os
me5alios, res:~h·er as (]!: .:s~õe> que Re suscitarem, regular a policia
no rc2into, pren J _·r o3 que c:Jm •ndterem crime, lavrar o respectivo
auto contra ns ctdinqu~ntes, r0mettendo-o immediatarnente com'
estes á autoridade co· petentc.
Art. 41. E' prohibida a presença de f01·ça publica dentro do
cdificio ou nas sttas immediações, durante o processo da eleição.
Art. 42. São isentos de incompatibilidade entre si os membros
da~ 1110~as eleitoral'!; <' da junta apuradora.
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CAPITULO VI
DAS NULLIDADES

· Art. 43. Serão declaradas nullas pelos poderes competentes
a1 elelçOes nos seguintes casos :
a) quando realizadas perante mesas constituídas illegalmente ;
b) quando se realizarem em dia, Jogar e hora diversos do!! legalmente designados ;
c) quando resultarem de alistamento clandestino on fraudttlento,
assim julgado pelo poder competente;
d) quando as actas não estiverem devidamente assignadas
pelos eleitores e mesarios e não reconhecidas as respectivas firmas,
com designação nominal da primeira e ultima assignaturas e do
numero total destas ;
e) quando houver prova evidente de recusa de fiscaes apresentados pelos candidatos ou por grupo de eleitores, na fórma do
art. 17 e seus paragraphos;
f) quando houver prova plena de fraude que altere o resultado
da eleição;
g) quando os livros em que forem lavradas as actas não esti·
verem rubricados, respectivamente, pelo juiz de direito ou pelo
juiz municipal, conforme se tratar de comarca ou termo, e não contiverem os termos de abertura e encerramento drvidamente as"
signados.
Paragrapho unico. Quando a authenticidade do boletim fôr con•
trovertlda e discordar nos seus dizeres da acta ou certidão da
transeripção desta, em hypothese alguma produzirá effeito.

CAPITULO VII
DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DB DEPUTADOS

Art. 44. A apuração da eleição de deputados será feita na
capital do Estado.
Art. 45. A junta apuradora compor-se-á do juiz federal, como
presidente, do seu substituto, do procurador geral do Estado e dos
ajudantes do procurador da Republica dos municipios de Campos,
Petropolis e Barra do Pirahy.
Art. 46. A junta deverá reunir-se para a apuração da eleição 15
dias após a realização desta, no edificio da Camara Municipal. Si
no dia da reunião não comparecer a maioria da junta, ficarão os
trabalhos adiados para o dia seguinte.
Art. 47. Servirá de secretario da junta o escrivão do juizo federal, sendo substltuido o juiz federal, na presitlencia, no caso de
falta, pelo seu substituto.
Art. 48. A apuração das eleições será concluída dentro do praso
de cinco dias, começando os trabalhos ás 11 horas c encerrando-se
ás 16 horas. Poderá, entretanto, ser prorogado esse horario, si assim
o entender a junta.
Paragrapho unico. Caso não fiquem concluldos os trabalhos da
apuração no praso de cinco dias, a junta apuradora prorogal-o-á pelo
praso maximo de tres dias, dentro do qual deverá fazer a expedição
dos competentes diplomas, sob pena de re::ponsauifidadr.
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Art. 49. A' junta apuradora é defeso entrar no exame e na indagação dos vicios intrinsecos das actas eleitoraes, limitando-se a
examinar si os livros se acham legalmente authenticados e si as
actas estão assignadas pelos eleitores que votaram e pelos mesâ·
rios, e si satisfazem ás respectivas exigencias legaes.
'
Art. 50. O presidente convocará, com antecedencia 'de_cipco
dias, os membros da junta, annunciando, na mesma occasião, por
edital, reproduzido pela imprensa, o dia, o logar e a hora para o
inició dos trabalhos de apuração da eleição.
.
Paragrapho unico. Independente de convocação, os membros
da junta deverão comparecer no dia, logar e hora designados,
sendo relevados da pena sómente os que provarem, devidamente,
motivo de força maior que haja impedido o seu comparecimento.
Art. 51. As sessões da junta serão publicas, sendo permittido
aos candidatos, ou aos seus procuradores, ter assento na respectiva
mesa, para fiscalizar a apuração.
Art. 52. A apuração deverá ser feita á vista dos livros ):emettidos pelas mesas eleitoraes de cada municipio do Estado. .
§ 1. o No caso de terem sido remettidos ao presidente da
junta apuradora mais livros do que os exigidos por lei 1 referentes á mesma secção, a junta suspenderá a apuração da. eleição,
devendo o presidente nomear, immediatamente, dous tabelliães, que
procederão ao exame da firma do juiz de direito ou municipal lançada nos termos de abertura e de encerramento dos livros, é ao
exame comparativo das firmas dos mesarios.
§ 2." O laudo dos peritos será dado no praso de 24 horas,
devendo a junta apurar a eleição que por elles fôr considerada
verdadeira, ;í vista da authenticidade das firmas. No caso de
divcrgencia dos peritos não será apurada a eleição.
§ 3." Não será.apurada a eleição lançada em livro que não tenha
sido aberto, numerado, rubricado e encerrado pelo juiz de direito
ou municipal, ou do qual constem actas que não tenham sido assignadas pelos eleitores que votaram e pelos mesarios.
Em nenhum outro caso, e sob qualquer pretexto, deixará a
junta de apurar a eleição.
§ 4. o Na falta de livros referentes á eleição de qualquer sec5ão,
si o juiz de direito da comarca ou juiz municipal houver citvlado
ao presidente da junta a copia da eleição realizada em cartorio, por
clla será feita a apuração.
~ 5. o Si tiverem sido rcmettidos á junta os livros referentes á
eleição de uma secção, c, tambem, a copia da mesma eleiçã·o realizada em cartorio, a junta determinará que se proceda, conforme o
disposto no ~ 1" deste artigo, ao exame comparativo das firmas
do juiz, ou de quem presidiu a respectiva mesa, dos mesarios e dos
eleitores. Si, após esse exame, se verificar que são verdadeiras,
tanto a eleição feita em cartorlo como a realizada perante a mesa,
ambas serão apuradas.
Art. 53. Installada a junta no dia designado, dará ella 'inicio
aos trabalhos, depois de lavrada a acta de installação, começando
pela apuração do I o districto eleitoral, e observada a ordem numcrica em relação aos demais.
§ 1." Terminados os trabalhos da junta; no fim de cada dia, ás
16 horas, será lavrada, pelo respectivo secretario, em livro aberto,
numerado, rubricado e encerrado pelo presidente da junta, uma
acta, que sorá assignada pelos seus membros, e da qual constarão
as eleições apuradas, as que o não foram, com indicação dos motivos, c o numero de votos obtidos pelos candidatos. Este livro
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será fornecido, mediante requisição, pela Secretaria Geral do Estado
do Rio d.e Jaaelro.
§ 2. 0 O tesultado dos trabalhos de cada dia será publicado no
dia immediato, em edital, pela imprensa ofl'icial do Estado, e affixado
no logar da apuração, devendo constar desse edital todas as indi·
caçOes a que se refere o paragrapho anterior.
§ 3. Aos candidatos, ou aos seus procuradores, serão dados,
em cada dia, boletins assignados pela mesa e reconhecidas as firmas,
pelo escrivão que servir de secretarb, após a termin:tção da apuração.
Art. 54. Concluída a apuração das eleições, lavrar-se-á a respectiva acta, que, nos termos uo art. 20 do decreto legislativo
federal n. 4.215, de 2) de dezen,bro de 192J, conterá, tão r.ómente,
os nomes e a votação dos candidatos que houverem obtido o maior
numero de votos, até o triplo das vagas a preencher, referindo-se aos
demais candidatos co.'' as expressões "e outros menos votados",
excepto si qualquer delles requerer que se mcncion:!, expressamente, o numero de votos apurados. Em seguida, serão publicados,
por edital, os nomes dos cidadãos votados, na ordem numerica dos
votos recebidos.
§ l. o Da acta geral extrahir-sc-ã:J as cópias necessarias, as
quaes, depois de assignadas pela junta e reconhecidas as firmas pelo
escrivão que servir de secretario, serão remettidas: uma, á Secretaria da Ca nara, e uma, a cada eleito, para lhe servir de diploma.
§ 2." Quando impres>as, r.erão as copias concertadas e assignadas pelos membros da junta c re:o:1hecidas as firmas pelo secretario. As copias da acta g~ral destinadas á Ass~mbléa Legislativa serão remettidas, pelo Correio, sob ri!gistro, aompanhadas
dos protestos, contra-prote3tas e re~lamações que tiverem sido
apresentados ás n:esas eleitora~ '• e pela f(, r ma determinada no
art. 73 destas instrucções.
·
Art. 55. Expedidos os diplomas na fórma do § I" do art. 54,
o Interventor Federal convocará extraordinariamente a Asf;elllbléa
para reunir-se dentro de cinco dias, no edifício proprio, da capital
do Estado, ás 13 horas, e proceder ao reconhecimento de poderes
de seus membros, devendo os candidatos diplomados, sob a presideneia do mais velho dentre clles, eleger, por maioria, o presidente provisorio, o qual, convidando para secretarias os diplomados que lhe parecerem mais moços, declarará installada a mesa
provisoria e nomeará uma co.nrnissão de cinco membros para dar
parecer sobre a l~galidadc dos diplomas aprt!sentados, pro~e~
guindo-se nos. trabalhos de verificação de poderes em conformi·
dade ás demais disposições do Regimento Interno em vigor.
0

CAPITULO VIII
DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTR DO
ESTADO E DA VERlf-JC/.ÇiíO DE PODERES DOS MESMOS

Art. 56. lnstallada a Agsembléa Legislativa, o respectivo presidente dará para a ordem do dia ~eguinte os trabalhos da apuração e verificação de podere" r10 r-residente e do Vice-Presidente
Art. 57. Na sessão a qw~ se refere o artigo anterior será
eleita uma commissão de nove membros da Cnmara, votando' cada
deputado em seis nomes.
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Art. 58. Essa commissão, recebendo no mesmo dia as actas e
mais papeis remettidos pelo presidente da junta apuradora, ou re·
quisitando quaesquer outros que entender, nomeará um representante para dirigir os trabalhos.
Art. 59. A commissão terá o praso de 15 dias, a contar da
sua eleição, p1ra dm o r.e~! parecer, podendo o dito praso, no caso
de necessidade, ser prorogado por mais cinco dias. No parecer, a
com•nicsão declarará é::> autltenticas que deixaram de ser apuradas,
com as respectivas razõ2s. '
Art. G 1. 1\ prese•1tado á mesa o parecer, o presidente mandai-o-á rubli2ar no dia seguinte no jornal da casa,
Art. 61. No caso de vaga ou impedimento de qualquer natureza dooc; 1r~:~1bros da commissão, a substihlição se fará elegendo,
cita pr J:1da, o membro ou membros que faltaram.
Art. 6~. Publicado o parecer da comn:issão, passará esta, no
praso de 2 t lwras, a occupar-sc da verificação de poderes do Presidente c t:cp0is do Vice-Presidente, annunclando pelo jornal da
ca:;a a hora em que celebrará as suas sessões.
§ t. o A c3t ,~.sessões, em salão privativo, admittir-sc-ão todos
o~ intercssndns no inquerito.
§ 2.' Q_;; interessados ou set:s adversarios ou procuradores poderão apr~s~ ;.taras f,uas r~clamaçõcs por escripto, dando-se dellas
vista, por Cécr:o praso, ao candidato que a requerer ou a qualquer
dcpu:3do, n:! falta daqu:Jies.
§ :;. '' G:tilrdada sempre a orde:n precisa, a commissão em seguida cei~~J: :1.rá conf.~renci1s para ouvir as observações que os intercs3a.l:J~. :-c:ts procuradores ou advogados e qualquer deputado
houv:~~em ·.le fazer verbalment.:! sobre a matcria propria do inquerito; es~es debates durarão emquanto per .. Jttir a maioria da
C<':T1miscão.
§ 4. o Logo depois a com missão formulará o relatorio do
lnquerito sob1·e a P.lcição de Presidente e dcr·:~is sobre a de
Vice-Prcsidc~:~te, concluindo cor:t o seu parecer em artigos claros
c precisos.
Art. !33. As cxp0si·~ões, contestações e relatorio serão presentes á mesa, qne os rn:l•Ylará publicar no jornal da casá e distribuir em avul~o, co :t o v:)to em separado, r:i o ho1tver, de
qualqtt::!r membro da Ca:nara..
raragrapho unic0. Dos docu~:1entos ap;esentados peias partes
só serão h:press:>s aqu~llcs cuja publicação fôr julgada necessaria
pela commhs!i::.
Art. (J4. Vinte c quatro horas depois da nublicação, o presidente da Assc:nbléa lerá para a ordem do dia seguinte a discussão e votaçih do parecer co:n o voto em separado e as emendas
que qualqt:er d cpu<ad) h ou ver snbmettido ao jttize> da commissão.
Art. 6j, Verifirados os poderes do Presidente c do Vice-Presidente, o presidente d~ Assembléa os proclamará co:110 taes,
communicaudo-o ao Interventor Federal e aos eleit. s.
Art. G~i. A posse do Presidente e do ViC:!·Presidente para
o perlodo r:ovc:·H1mental a qttc se rdere o art 43 da Reforma
Con~titucio1•z:l cl::J Est~\!o :-od:!rá scgt:ir-se i:r;mcL~!:üamente á communicação a que se refere o artigo anterior, transmittindo o
Interventor !'cri era I, nessa d<1t1, o r,nverno <jo Estado ao empossado.
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CAPITULO IX
DA !LEOIBILIDADE, INELEGIBILIDADE E INCOMPATIBILIDADE

Art. 67. São condiçõe's de elegibilidade para o cargo de
deputado:
t•, ser eleitor ou ter as condições para o ser e estar no goso
de seus direitos civis e políticos ;
2', ser fluminense, ter nascido no Districto Federal até á data
da proclamação da Constituição Federal, ou ter tido rcsidencia
effectiva no Estado por mais de seis annos.
Art. 68. São condições de elegibilidade para os cargos de
Presidente e Vice-Presidente do Estado :
t•, ser fluminense, ter nascido no Districto Federal·em epoca
anterior á promulgação da Constituição Federal, ou ter re!!ldido
no Estado nos ultimas seis annos ;
2•, ter mais de 30 annos de idade;
3•, ser eleitor ou ter as condições para o ser, c estar no goso
de seus direitos civis e politicos.
Art. 69. São inelegíveis :
t•, os cidadãos que exercerem cargos, empregos, commissões
ou officios, remunerados, do Estado ou da União, com exercício no
Estado;
2•, os que occuparem cargos de policia, embora não remunerados;
3•, os concessionarios de favores do Estado, os contractantes
de obras publicas estadoaes, os concessionarios e contractantes de
favores e obras da União, dentro do Estado, e os que administrarem
empresas que gosem de favores dos mesmos.
Paragrapho unico. A inelegibilidade deixa de existir, cessando
a sua causa seis mezes, pelo menos, antes da eleição.
Art. 70. Não podem ser eleitos Presidente c Vice-Presidente os
que são inelegíveis para Deputado.
Art. 71. As incompatibilidades para Deputado, Presidente e
Vice-Presidente do Estado serão respectivamente reguladas pelos
arts. 16, 17, 48 e 49 da Reforma Constitucional.
Art. 72. Os prefeitos interinos mandados nomear peJa lei poderão concorrer a quaesquer eleições do Estado, uma vez que
deixem as respectivas funcções oito dias antes, pelo menos, das
mesmas se realizarem.
CAPITULO X
DISPOSIÇCíES GERAES

Art. 73. Todos os officios, livros e manuscriptos referentes ao
serviço eleitoral serão entregues ás repartições postaes, em envolucros perfeitamente fechados, lacrados e rubricados e deverão
conter, no endereço, esta declaração : " Serviço eleitoral " ; transitarão por aquellas repartições sempre sob registro, sendo os
respectivos funccionarios obrigados a declarar, no certificado de
registro, os nomes das pessoas que lhes entrrgarem os objectos
para registrar. '
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§ 1.• A correspondencia relativa ao serviço eleitoral está
isenta de pagamento de quaesquer taxas postaes.
§ 2.• Os funccionarios postaes nlo poderão recusar o registro
de qualquer officio ou maço que traga, no endereço, a declaração
"Serviço eleitoral ", salvo quando o officlo ou o maço não estiver
perfeitamente fechado ou apresentar indicios de violação.
§ 3." As repartições PQStaes farão a expedição e a entrega da
correspondencia eleitoral no menor praso possível, e, na entrega,
cinglr-se-ão, sempre, á leitura dos endereços, que deverão ser tão
!'xplicitos quanto pPssivel.
§ 4.• Os funccionarios dos Correios que, por qualquer meio,
crearem embaraços á remessa dos papeis eleitoraes, ou concorrerem, directa ou indireetamente, para a sua violação ou o seu extravio, incorrerão, alé·n das penas estabelecidas no Codigo Penal,
na de suspensão do exercício do cargo, por seis mezes, com a
perda total dos vencimentos.
Art. 74. E' c·1nsiderada constrangimento lllegal, salvo .o caso
de flagrante delicto, a prisão ou detenção pessoal de membros da
mesa eleitoral, desde que estejam constituídas, até á terminação
dos trabalhos, bem assim a prisão ou detenção pessoal do eleitor,
desde cinco dias antes até cinco dias depois da eleição.
Art. 75. Us requerimentos e documentos para fins eleitoraes
estão isentos de sello c de quaesquer direitos, sendo gratuito o
reconhecimento de firma.
Art. 7G. O trabalho eleitoral prefere a qualquer outro serviço
publico.
Art. 77. As mesas eleitoraes têm competencia para lavrar
auto de flagrante delicio contra o cidadão que usar de titulo falso
ou alheio para votar, e para apprehender o titulo, devendo o delinquente, logo que estiver lavrado o auto, ser apresentado, com
as provas do crime, á autoridade competente.
Art. 78. A' justiça federal ou á estadoal poderão os candidatos
aos cargos eleltoraes requerer protestos ou fazer, perante ellas, a
prova dos seus direitos, para fundamentarem a defesa de suas
eleições perante o poder verificador.
Art. 79. Aos escrivães que servirem nos processos de que
trata o artigo anterior serão devidas custas, pagas pelos requerentes, de ac~ôrdo com os respectivos regimentos, e contadas
romo Rimpler. justific<tçõcs c protestos.
CAPITULO XI
DISPOSIÇ6ES PENAES

Art. 80. Além dos definidos no Codigo Penal, serão considerados crimes contra o livre exercício dos direitos pollticos os factos
mencionados nos artigos seguintes :
Art. 81. Deixar qualquer dos membros da mesa de rubricar os
holetlm; da eleição d<tdos aos fiscaes.
Pena : dons a seis mezes de prisão.
Art. 82. A fraude de qualquer natureza praticada pela mesa
eleitoral ou junta apuradora da eleição será punida com a pena de
seis mczcs a um anuo de prisão.
Paragrapho unico. A falsificação de actas eleitoraes será punida
('(1111 o dobro da pena estabelecida neste artigo, ficando isento de
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qualqp.er Pena o membro da mesa eleitoral ou junta apuradora que
contra a fraude protestar no acto de ser esta praticada.
Art. 83. Deixar o funccionario federal de denunciar, promover
ou dar andamento aos processos por crin:es definidos nesta lei.
Pena : suspensão dos direitos politiços por dous a quatra annos
e perda do emprego, com inhabilitação para outro, pelo mesmo
tempo.
Art. 84. O cidadão qne nsar de iitulo falso ou alhein p1ra votar.
Pena: quatro mezes a um anro d! pri<ão.
Art. 85. Incorrerá em multa o mr:;;:ario ou o sec: etario que
deixar de comparecer no dia da eleição ou da <1 pllra':ã.<J, !'em C;l.usa
justificada; abandonar n serviç'1 ou l';ln cumprir, df!IFr • dos rrasos
estabeleciuos, os deveres que lhe são impostos. Essas 1!1~1ltas s·~rão
de 5CC') para os primeiros, e de 200~ para os s·~g11ndos (dec;-cto lcgislativ·l n. 4.215, r!e 20 de tieze·n:m> (le 1:120, art. 4'}.
Art. 85. Deixar qu;-:lqucr fu'lccio;nrio de d;1.r rcrti·Híes a que é
obrigado pda presente lei.
Pena : um a tres mez:JS dc pri3.1o.
Art. 87. Serão, tambcm, cousi.::crados crimes contra o livre
exercido dos direitos politicos og seguintes factos:
I. Deixar o sccrc~ario da mc·:a de dar !Juktim ao;o fi3caes, ou
qualquer mesario de rubric:!l-o.
Pena : quatro J;Jczes a um anno de prisão.
11. DeiJ.:ar o juiz de man:!ar tomar em cart 'fio os votos dos
eleitores que, leg1lmente, n rrq;~cren.:m, ou dcix<1r o tabellião designado de tomal-os.
Pena: seis mezes a um anno de pris5.o e perda r.lo e:><prego.
III. Atacar secção eleitoral, i •·pedindo a rt:união da u.csa ou
impossibilitando a continuação dos trab2lhos elcitoraef; em qualquer
das suas phases, ou praticar a 111'~sma violcncia co:n a juuta apuradora ou quanto á apuração.
Pena : um a ql!atro annos cl~ prisã".
IV. I npedir, por violenc:il nl' <!iPeaça, ou qualqt:er ftír,na de
coacção, dirccla oa inciirc• [il, '!'"-~ o clcil·,: c:<é':·r::\ c• •cr·u tlircito de
voto.
Pena: um a quatro annns ele prisã1.
V. Deixllr o secretario c~a ne>'Cl. de rcconhecn <1'' firmas dos
mcsarios, fisc<>.es c eleitorf':; qu·' 1iv:.;r" n corn~Hlr•. cL.b, nu dcic:ar de
declarar o t•Jo~ivo por quc 1~ã:1 o fez, 0'1, ainll'l, faz.'! l'cclar'~cGr"
falsas ou de motivos falsos, o:! d ·ix:>.r d•.: <'l'r:' 'l' :t<1r ,·, •nc;~1 n li no
de actas que h·,uver r~ce'Jido.
Pena: quatro mezcs a u:il :m:1o de prisão c perd<J do c:nprcgo,
si fôr funccionario publico.
VI. Deixar a junta apuradora ou algum do:. seus membros de
dar diploma aos ca,ldi:!atos eleitos.
Pena: seis mezes a um anno de prisão e perda do emprego.
Art. 88. A falsificação da a c;: ignatura de qualqtt:Jr eleitor nos
officios ou nas listas de aprr'o:entação de mcsa!ios õcrá punil'a com
a pena de tres a sei'> r;:ezcs de p~isão :10 au:or da f:a::·,!c, c multa
de 500$ a 2 :000$ ao tabé'llião que reconhe!:' ~:· :1 firma f · lsiii:a ;a.
Art. G9. ()::; c;·i';:cs ;o qui dc~fi .. i:o3 e f s ,_1e igu·:I natureza do
Codigo Fcnnl ~erã:) in-:;fiLln~~.vci·:; c de ac;~o ri;J'i''~l, {':Ü'C:1do a
respectiva de~un=ia 1:0 prOCll! ;l.c{or d.1 r:~::lt:IJli~:! ~~')E:- t:: • ', r :rzmte
o juiz secciol'al, ou, ainda, a qú<dqt ..;r cida:iilo.
§ 1." O proccc~so corrc:·á rerantc a Jc:s[ir·:-, Fcli ·:·ai, c a fórma
será a estabelecida na lc.~islaçã:J vigcnk para ": cri:'ics de
responsabilidade dos funccin: a rir>' puhlirn•;.
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§ 2. 0 As penas serão augmentá.das c;le. um terço, quando._ :OS
crimes forem commettidos por fúncdonarios· publicas.
§ 3. • A ncção contra qualquer desses crimes prescreverá em oito
·
annos.
Art. 90. Si a Asscmbléa Legislativa, na verificação e no reconhccLuento de poderes dos seus membros, julgar nullos ou não apurar, por vicios e fraudes, dqcumentos ou actas clcitoraes, remettcrá, por intcrncdio da respectiva 'mesa, as actas e os documentos
á autoridade co:npetente, para que, pelos meios legaes, se torne
cflectiva a responsabilidade dos que para ta-::;; frattdcs c vlcios tiverem concorriélo.
Art. 91. (~ualquer membro de mesa cL::itoral ou ~c~retario que
der Jogar ao não fun~cionamcnto desta, ou truncar, alterar, accres~
centar nome na acta, differente do que c >H v. ~r n:l cc1ula, ou falsear
qualquer termo eleitoral, será punido co 1 a mulla de 500$ a 1:000$,
tendo co,npetencia para promover o rc~.pcctivo proçc!sso c execução
qualquGr clcitnr dn secr;ão, além do mi11htcrio publico federa}, que
deverá pronwvcl-o. Neste caso, qualqc!er eleitor da secção poderá
acompanhar o processo, como auxiliar da a,:cusação.
Paragrapho unico. Si o ministcrio publico f~deral t!ão iniciar ou
nito seguir com exacção o procedimento penal, qualquer eleitor da
secção poderá dar-lhe seguimento, bastanJo para habilitai-o a
juntada do titulo de eleitor, c, assim, poderá promover, contra o
desidioso, processo criminal, por falta de exacção no cumprimento
do dever.
Art. 92. Estas iustrucçõe3 vigorarão desde já, revogadas as
di:;posiçõcs em contrario.
Rio de Janeiro, em 14 de setembro de 1923.- João Luiz Alves.

1lECl\i<;T( l :\. f(\. lfiO ··(', 11 1 '1!1/r ,; .'•WÍO{nr!c
J!<rt

llE f rí DE SETEMDI\0 DE

U/!Ui/!flllll

u 1I'IIITÍ••I>III',
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I !)~3 ( •)

nc{inadora Pou!isla auto1'izaçâo
os 1'cspcclic<•s r·stulutos

"1'/11'11/~U

O l'rc~id<·ttle da Hc·piil>liea uos J<jsladus l'nidos do Hra;:il. allcndl'llrlo :w qur' r;•qttrn•H a soriPdadp anonynta llefin:tdora l'atil•c:i:t, >'o111 '".'"'' 1'111 S. Paulo. I''H>il:tl do mesmo
,~:-, i>laJ"''"''' "~'~" e~eulaua, dcercla: ·
.\1'1 igo 1111 i c". 1·:· entti'Prlida ú sociPrlarl1~ ruwnynm Refinadllt·a I•aul i~l a alll•>~·iz:11Jtu para fuuceionar t! Iiea111 approvadoH
os ••,;I au Io~ qui' ;1 JII'I'SI~ntou. obrigada, port'•m, a nw:>ma socierlndf' a t'lllll!Jl'it· as f.,nnulidadcs ulteriores exi~idas pda legiRI:u::' o e111 vigul'.

""''H'. ,.

llio rlc Janriro, Hí de selrmllro de

rlPJJI"ia

P

:3:.• da Ht'Jl!tblic:.a.

19~3.

10:2" da Indepen-

AHTIIUH DA SILVA BEnNAl:DES.

Miguel Calmon du Pin c Almeida.
( •) Os "''ta tu tos a que se refere o presente decreto foram publl·
(h~ ~2 do ~ctembro de 1923.

r:Jl(!<::: nq Diu.·io Ot)icial

~---~-----~-----------------
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DECRETO N. 16.151 -

•

DE

15

DE SETEMBRO DE

1\J~J (')

Concede á Comp'lnhia Flwninensr de Laclicinios alltorizariío
pm'l' funccionar r approL'a os l'espcctivos csfalntos
O Prcsidenlc da llepublica do::~ Estados Uniria,; do BI"<tsi!,
altendendo ao que requereu a Companhia li'luminPIISt' de Laetieinios, com sédo nesta cidade tio 'llio dt• .lntwirn, ,, :lt·Yida-·
mcnl.c reprPsentadu, dccrdn:
,\rtigo nnico. F,' eoncectida á soeiedntlc anonyrua Companltia Flnminense de Lael i e in ins nu toriwçii.o vara fuJlCI'ioHar e fiearn appruvatlos o:; ,.,;J_al ut I),; cunstanf.cs tia ada qun
apresentou. ohrigada, por(·m, a nw:;rna f'llt!ÍI.'tiatl,. a t'lllll[11'i!.'
as fm·malidadcs ullt•t·int't'~ PXÍf!itlas pela lrgi~lar:fin r•m IÍ;.!PJ'.

llio dn Janeiro, 1:> de >il'ii'I!JDl'•J tlr· l!l!:l. 1112' ria lnd•·ll('!ldeneia I' 33" •la llepuhl il'a .
.\nTat·n P.\ SJLY.\ HEtl:O:.\I:IJE:-: .
.lliyncl. Cn.fmo11 !111 Pi11 r ,\lllll'irla.

DECRETO N. 1ü.15:!- 11r. ''' JlE sETg:o.um•' 1>1: lu:!:J
Conrcde ti Companhia Unitio
:;uçtin JHII'II. {11111:donr~1' "

Coiiiiiii'I'Cial

ll)i]J/'()I'n

os

/'1

I' Jndusll'il.ll ouluris}Jer·lit•os rslotnto.,

O Presidente da .1\epubli~:a do~ E~ladu;,; tnidns do BJ'asil.
attcndendo ao que. rertuerl'ram ~;-.·hio Euclydl'~ Tonc·s Linta e
PukhPrio Maehadu, na rtual idm\P d~~ di redot'"" da 1:orlJJHUJhia
União ComntPreial I' fnrlu~t l'hll. 1'"111 ~~··olt• •'111 '\'it·llt<'l'll'. t•:sLaúo do H.in de .lanPiro. dPct·<'la:
·
Artigo unico. E' couct·dida ú socit·rladt•. annn~ 1na Companhia União Conulwreial r~ llllli tRtrial an l.ori;r,at;fío lJ<ll':t l'um:eionar e ficatH approvadu;-; os t•slalulos qttn apre~wntou, o.Llrigada. port'm. a mesma sodcdadt• a <'umpriJ· a;-; l'nl'tllalid<JJII's
ulteriot'es exigidas pela lcgi~lação

1'.111

vigor .

.Jl.io de ;raneit•o. 15 dt• st•lr•nJhrn d•• 1\l·!:L to·!" o\:1 lmi•'P('Ildeneia c 35'' da nepublica.
.
:\ll.'l'IILII [).\ ~11.\.\ UJ::L\\.\1\LJES •

.lliJIU'f. ColmiJn rl1r f'i11

I'

.11111•'ir/11.

(•) OH I"Htatnlos a quf· ~~· rPft'l.'t' o pn'~C'Ht•· tl•·•-r··l,, f•ll"<'"' pnhli(_'adoti no lJiario Ojficiul 1k ~I d·~ ~;ele1nbru tle 1 !)2:;.
(. *) o~~ estatutos a (!ti C ~:(~ n·.[u·e c.• pref-!t•nt~~ dccr.-·lp fpralll llllhliC':.I_dos no IJittriu Offici((! dt· ~:.! (lo l=:('tenJbro Lk U12:;.
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DECRETO N. 16.1i:i3 -

DE

15

DE SETEMDRO DE

1923

7'rrms{cre o Campo de Sementes de Deodoro para o município
de Lo1'Cilo., no Estado de S. Paulo
O Presidente da Hepul;liea dos l~stados l' uidus do Rl'asil
de!'r·eta:
. \t·L f." Fie a f t·ausfrt1ido vara o muuieipio tle Lo rena,
1w Estado dn ::-\. Paulo, o Campo de Sementes, aelualmcnte
e:- i~f cnl n t'llt Dt~odm·o, uo Di;;lricto Federal.
.\ri. ~." Hnvog-am-:Je a'> disposir~õcs rm coulral'io.
llio de .lnneiro, Hí de sele!llhl'n de
fi,•tteia ,. ;n• d:• ll"pUIJiica •

J!J~:J,

f(l'?,'' da

ludcr•cn-

. \H1'1TI1H u.\ SILYA Dtm~.\Hili>S •

.1/ iu ncl Calmon du Pin r! Mmcid(l.

J;,'!JI/{,U, OS (aVOI'CS U. t'OIICi'I{CI' tis ti'CS pi'ÍIIWÍrU.~ CflllJ1'CZllS OI'

cmnpt.mhia$ lcaalmcnle ronstitnidas

110

JWiz, com capital

mil I! quinhento.~ contos de n:is. 1J01'a o dest:l!vulcilllclllo da Íi>d!lst1·ia scricicula

uiio in(e1·io1·

H

O Pt'l'>'idmil" •la ll>'pitlJlica dos Estados Cnidus tlo Bras:il,
wando da :ll!f.ot·iza\'fí•J t'•·ll.-;lantc do in·L. 80, n. :!'!, da lei nnlll'~'·o í.ü:J:.', til' li tfp .i<lltl'tl'o de 1\J.:!:J, dcereLa:
.\ri. 1.'' .\'i tl'l',; JWÍnl•'ir~t~ eJllJn·ezas ou e•nnpnn!Has legalmente enn~tif.uida:; no paiz, com eapilal não inl'('l'itJr a mU c
q11 inllenl.o:; l'UII Lo.-; di' ,.,··i:~. par.· a o deRenYoh·i '"""'o da indnsLI'ia ~wrieieola. puder:íu ~~~~at·, pelo praw de ciueu aunos, dos
o"~·uinlrs favores:
L I,.;e,u:ão "'' dir·~il:~'> <.Ir importação c mais laxas alfanr!egarias pam ludas as tnachinas. mac.hinismns, apJlarcllws,
!:,hoJ•aloriu,.;, ac-ep,;,;uri11~ r sobrnsalenlcs para os mesmos, des1i 11ados ú:; insl alla~·õP.~ da em preza.
n. Allxiliu de dnz mil lÚS por onça de Sl'tnrntcs sclcccioJI:t.das qtw cerlt•t· ans et·iadores, aL1í o maximo rlc dez mil onças
J•ot· anno, "''ndn a impor! a tu· ia dPsse anxilio appl icarla em beneficio do eriadur com a t·educt;ão corrcf'pondcute ao eusto das
:<r·nwnle.~. qw· "''l'fí" t'']dida..; au prcr;o Juaximo de cinco mil
,.~-.;...,

a ont·;t.

IH. :i11xili" "'' •·r·m mil n;ís 1101' lllillwim rl1~ nntr!as cin
:IIIIOJ'I'it·;,s "'''~ di>:f.l·ihnir· aos t'l'iadurt:s, uma \('t, IJtll~ 1wjam
l'ri'•·efi\·arn••IIIP pla11fada:<, aft\ o maximo de duzf'nf.as mil mudas pot· :tllll''· "'~ndo a int[llll'laueia uesse auxilio applicatla em
l•eneficio do eriadot· cum a reducção cun·e,;ppndenl.e ao custo
da~ mtHlaf', 'lllt' "'~r·:i•J e•~•lid;1,; :t eincuenLa réi,; eada urna.
l\'. Pn·.rni" de In·" mil 1·éis pm· kilo de fio dn seda produzido cotll casulos nacionae~. até o maxi'llO ele v inl!.! c cinco
mil kilm; pi\r nnnQ.
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Art. 2." As ~mprczns que quizrrem gosar dos favores do
que trá ta o art. 1• ele verão se obrigar ao seguinte:
1, inCJ'ementar a sf·l'il'ictJllur::~, propagando os m•Jthodos

apr>rff'içoa·lo~ i~ adprpu~rl"s au ~Pu dcscuvolvimento;
:!, c~l111ia•· o~ f.t~fmt·~ I!L' Jti'IHille~~ão st•rieip,ena c as «<pizoolias qtil: nlaqtlt'JII n prudu•·,·:t:>, Ttlantcwln !'~!al•cl<'t'illH'lllot. e
Íll~iaJbt:Õt•,-; :•tJIIIJII'i!lda-: I' Jl r•Lii'I'II:IS jlat':t a l'PIJI'IJtlitCÇ'âO, ~C
lCC<:ÜO, p!T)lill'll I' rli:ill'illltitJ'rJ d<• 1!1'!. ltlil IIJH::tc; d1• ~"'lll'llfi•S
por ~lfl!lU, qq :~li~1i:1'~J;
3°, pti·p~li'Hl', culliv:u· <: di:;[t·tlJUir mudas tl:t~ 1'-'llel'i•:s i[C
amorPir~~ P'ai~ van!a.i<l-"-:t" :'t eria~5o;
·1", Jti;;Ji,[t'al' :>, im<l• ttn::i_o pratica gi·aftlila da criat;-ão do
hicho da :'•:ela. maEft•tnlo Plll zoua~ apropriada<~ C'Scola~ prntiea;;
ou l'l'i~ ~·í:1\~ 1·1 Li,·JI_:,j Pfll i'lli~U'J'o d(~- seis. relo llH'nos:
~,. lll':PJI ir· a Co)lliJlra ,],~ todo~ os easulus pt•odnzidos com
a~ '"illl'lllt•,; qllt' rJi,IJ·ilttJil', manii'JJdo IItH 011 mais ps(.a.JwlecimPnlo~ tl•.• fin~·i!n P {111<;" iln fin, 1'0111 eap:lf'idad1• ~nf[ieientc
para 111 iii:-~ll-''''· .
.\•·!. :L" !•:·•·a '' 1'i11' ,],. i'llt' ll'cd:t o 11. I dn :p·l. ?o. rlnn•rão
as i'lllfWI''/J-; t.>Jtlilic:Jt' 1: di,:Lt·ihttir graltJil:llnPJJI.P folhr,tos Uluslrado~. :t''~iltl eomo pt't'f.larar e affi:\aJ'. unriP l'oJ' po~~iY!'i,
!'rtrfazt·~ il!t~Siradu~. !'iltJfr•nilo os SC'guinks tdi•rnenlos:
a) demonstra'>'ão das yanlngeus da explo!'U\tlO da scric,1

cultnra:

li) mr~!Lorl::.:; nnis \<l!llnjn,-.os no Brasil p::1ra a cultura das

:irnurcirLls;
c) cla''';irieai.'.Hll dr>s amoreiras pela sua tuelhut' qualidade

em rclu~ão :í capacidade nutritiva para o hieho da seda;
rl) Jl!'<'f'f'''siJS ''·'' t•iltH'éll;fín r pô•la das a!'vores e sua defesa
cnnfra "~ prag-a:i anim:w:; ~~ Yl'g•:f:_ws, inclnsivr 11:; meios de
evitr.l-·a~

I'

~:omhalt·.l-a~:

r~ nrrer:;;~o<; 1ll' c·r!lhrilas da" rolhas p~n·a a aliln"nhf'ftn
do~ Helio,; ,. da~ at1H1J'a~ p:Jra rpmJ.qner fim i!lduc;f,·i:tl, Vl~andn '~'llllll'i' a ho11 r"n~·!t'Vaf;~.n das arvoJ'PS:
f) r~·r•el'~:'rh l';-a! it'''" p:1!'a C<lilS"!!Ta~ãn P <:clu:o.fin

dos

!Y\'Ubs;

o) r.t·ia~·ãn na .. ln~mrf~H do hic•liO da RPna:
h 1 pmcC'~sos tlP lirlal' cnnt P>l r·asulos. incltJ.'i\'t) Slla suf-

focar;ãc;

i) mPios dP ,.,·ilat· P •·omlt:tfer as i!pizoofia~:
cons(rlter;ão I' hyg-i r•rtP dos cnnHn•Jdn~
d1'~linatlo~ á
cti<J.r;ão;
k) confrcrão dt! ntr.nsiiio~ indispen::a\i'J~ ú ct·ia-;ão, lacs

.i 1

como ineuharloras, caslellos c taboleiros:
l) prrços de compra d•! casulo~ vivoH e Huffoca-dos;
m) prcçoc; rlr yrntla dr mudas de amoreira e de ovulos d•e
bicho da se,ja.
;\rf. 4 • Os resn!La<!os posi!ivos. llig-nos d1! divnlgação,
rol)JI<Ios do' r;1111lln;:: r!r <PJP !ral:t o n. :> tin at'f_ ~". ~•ínwntr.
rlPYi'l'iin ~"'!' dn·'n' (l. pu]Jliricl:tdP d"pr•is rl<· r·:-;anJinnrlos " apprO'.':lrl!J'; 111~lfl l\lini~fcri1• da :\f:t·ielllltti:J. ,,,,Jt,,fri:l ~~Com
íl~

., ,.~'i ('.

ArL ;,_ .. Para o fin1 dr

fJ11'l

trata o

IL ~

do !ll'l. 2-, ~s em-
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prezas deverão manter, em terrenos devidamente cultivados
r ilt' sua propriedade:
a) amoreira! ou amol'eiraes permanentes com quantidade
11ãu inferior a 100.000 pés de amoreira;
h) vivo i r os com plantação pelo mehos de 500.000 mudas
"" enxertos de amor~iras;
c) semcnVcil·as corre;;pondoutes a dous kilos dê seiilentes
da.; melhores ~~spcr.it•s ele am• 'I· eiras, considerada a superiOridade pelo :;eu vuder nutrili vó pa.i·a o bicho da seda.
Art. 6." "\ isenção d,e diteiLós de imj;HJl'tação e e.x:pedicntc, de que trata o n. 1 do ai·t. 1"; SónJt:nlte ('lera concedida
&i as machmas, machiuismos, àppareJhOi:!, 1aboratoriol!, Moes•
so1·ws e ~om·csatentcs fHtnt os mesnws não tiverem smHlru:és
no paiz.
Art. 7." As cmprezas, para gosarem dos favores eónllt~ntes
dc:<te accretu, ficarao sUJeitas a l'igurosa JisêaJ.Jzaçao, pot• parlle
do Uô\ el'!!O l•'eútl!'al, obnganuo-se a jacu1tar· aos ! uucuio!lüriOB
incumbidos aesse serviço o exame dà 11Ua e~cnpta ê dos demais uucumento.'l comproJJatorws das suas Liespe:tas.
Art. l:l." .Pela Ialia U.e cumprimento das ourigações contndiJuas pagar ao a:> cunc.essw!lat·ías multas de tVV'li a 5 :uou*
e tliJ uobi'O uas reütcillcHCIUS.
ArL. !:J." u Uovcruo .Federal interporá ssus bons oflicíoa
para que as coucesswnarws obtenham isenvão de impQsLus &
taxas estaúuaes e muHtCllJUcs que mcJdir.em ~obre os eaLa.bG·
l·.~cimento::. Sel'lcicotas, tralego de nLalei'!as pniiias e respectivus produclus.
·
Art. i u. u Governo Federal poderá em qualqúer tempo
1oqui:siL.u·, por necess1rJade de salvação publica uu am oasu tte
guerra, o:; estabeLccuucntm• sei·IciéoJas, de confornudade com
<.:; leis em vigor.
Art. 11. J\:S emprezas ou companhias que gosarérti dos
Javures con:~ta11tes O!lste aecroto são obrigadail a lermiuar as
.,ua~ mi>tallaçõt:s dentro dos prazos lixados nos respeotivotf
couteactos e a manter em perJeito e constante funccionamento
os :::ervlcos a seu càrgo, sl:lb pena de caducidade, desde que
fiquem paraJysatJos os trabaJ.IJos ou serviços por mais de 90
dias consecutivos, salvo força mawr· comvrovada, a juizo do
uovamu; deveHdu as mesmas, no caso de caducidade, restituir ao Thesomo a importan~ia das isenções concedidas.
Art. 12. Hcvogam-&c as disposições em contrario.

Rló de Jancirô, 16 de sétl!fnbro de J928, !02ó da Inde-

pwdenci~<

e 35" da Hcpublica.
ÁRTHOR DA ~It.VA Ib:R.NAR.bES.

Mi(Juel Calmon du Pin e Almeida.
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ACTOS DO PoDEI\ EXECUTIVO
DE ~7 DE SETE!>IDRO DE

DECRETO N. 16. 155 -

Approva a nova planta, cnt

substittti.ção

ú

Hl23

que se I'C(ere

o

de-

creto n. 15.822, de 14 de novembro de 1922, d.a linha d.c:

tran.~missão de

eneraia cleGtrica da Bmsiliun IIud1·o Elc-

ctric Company, Limited

O Presidente da Republica dus Estauos Unidos do BfãSft:
Considerando que o tracado da linha de transmissão da
Brasilian HyJro Electric Company, Limiled, approvado pelo
decreto n. 15.822, de H de novembro rio anuo proximo findo, atravessa a cabeceira de mananciaes aproveitados no
abastecimento de agua da cidade do Rio do Janeiro;
Considerando que a propria eompanhia, reconhecendo
esse facto, organizou a nova planta que snbmcl.te á approvaeão do Governo; c, attcndendo ao seu rcqncrimrntn fie 2:1 rlc
abril do corrrnte anno. decreta:
Art. 1." Fica substilulda :t planta approvaffa pdo tlrcrefo
ll. 15.822, de n de novembro de 1922. da linha do lmns-.
missão do energia electrica da Bral"i!ian Hyàfo Elrclric Gmnpany, Limitecl uo logar- lll'llfmtinado «<llm dns Pombos>>, no
rio Parahyha, município do Carmo. Estallr. do Rio de ,Taneiro,
at.é Caf'cadnra. pela ({ll<' rum rste halxa, rnhl'icada pelo director geral de Expcdirnff' da ~rerf'tarin rlr, F.sfa1lo da Viação
e Obras Publicas.
'
ArL. 2.• Os terrrnos e bemfeilorias a que >'!' refere o ártigo 2• do decreto n. 15.822, de H de novemhrn do anno proximo findo, :>ão os compn•hrndidos nn lllanta ora approvada
e não os enmprchcndi1lns na planl a qnr h:1 ixou !'fllll aqudlo
dr~crel.o.

Rio de Janriro, 27 r:lr sdmnht·o rk Hl:':l. lll'2" da lndPpendencia c 35• da Republicn..
ARTIIUR OA SILVA BEil;"<ARDES.

Fl'miciscn Sá.

DECRETO N. 16.1!56- nc 28 DE

·Torna

c:~tensivn

SETEMBRO DE

i923

aos r.m.•ios-mincil'os e ontl·ns de 1Jequeno por-

te o disposto no decJ'efo 11. H ..otH,

dr~

H de [C1JC1'Cit·u rh:,

1920
O PreRidcnl e 1la llPpuulica do!; :Estados I l nirlus !lu Bt·a::;il,
atlcndcndo ao que lhe cxpoz o ministro dn J~slado dos NegoCiios da !llarinha, rrsolvr: l·ornar extensivo aos navios-mi·:Eeiros c outros dn rwquc~IJo [.ri I' f 1: o disposto 1111 dc~Teto ntlmero H. 054. de li de frwnrniro dr i!l20, <!11C 1!f\l r~nniua a rcsponsabilidarle !In;; marhinisfas :mxilinPrs ~~ nw,:anit:w; navacs,
qufCndo OTY1 servic:;.o 1111'1 cont•·:1-lOt'fJPdniros ~~ I nrp1)deiras. pelos
'({llal'lfl:-l !Jlll' a hordo fi~I\J':IIIl. lanl.o lliJ Jltl!'(ll ('111i!ll 1'111 VÍag"enJ'.

35
c.onrpetindo-lhes, ao• enf.ra•·enJ de quarto, recebm' as

nec~sa

ri~s inSI12UCCÕC8.

Rio de Janeiro. 28 de setembro <ic 1923, 102• da Indepen()PJJeia c :Ji'Jo da Hrpubliea.
AnTIItiR DA SILVA Bf:RNAR.DES •.

Alexandrino Faria de Alencar.,

D-ECRETO N. Hi.1!i7 -- tm 28 DJ,: SETEMBRO DE 1923
AJIJII'ot•a c 1i!allda

ercecutar o re(l'ulamento para o Gabinete de
Identificação da Armada
.

O Prc::;itlenff) da hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
nsando da autorização contida no art. 13 do decreto n. 4 .015,
de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. 11 do decreto
11. :L .li~G. de 3 de janeiro do corrente anno, resolve approvar
e mandar cxecJJtar o regulamento que a ,~ste acompanha, para
o Gal•inote rle Identificação da Armada, assignado pelo almirantn rcfromado Alexandrino Faria de Alencar, ministro de
}·;~lado dos Ncgorios da Marinha; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Janeiro, 14 de novembro de 1923, 102" da IndeJlenJcncia c 3r>v da Rcpublica.
Annrun DA SILVA BEnNARDES.

Alexandrino Pa1'ia de Alencar.•,

Regulamento para o Gabinete de Identificação da Armada
CAPITULO I
DO GADINETE E SEUS FINS

Art. t.• O Gabinete de Identificação da Armada constitue
uma repartioão aulonoma:, directamente subordinada ao min i-;tro da Marinha.
Art. 2.• Comp('rc ao Gabinete:
§ f.• Effcctuar a identificação obrigatoria de todo o pes~oal pertencente ao servico da Marinha· de Guerra, bE.'m como
do-1 resnryisfa~ navaes e de f.odos os individuas matriculados
1m Capitania do p,,rto do Hio de Janeiro.
§ ~.· Fornm:er ás autoridades competentes todas as infnrlrt:J•··-··-·~ qun llw forn11
~nlif'.if.:H!a:;
relafiYameule aoí:i individnu~; identificDrlos.
§ ~.· expedir as carteiras de identidade a toaos o3 indivi!lnos qw• furem idr>ntificados no Gabinete.
§ 4." Prestar o;; esdnl'ecimentos que lhe forem solicitados
:;;obre os deserf.orrs da Armadn, enviando, quando nossivel, a
irdi1idual da·~'~ l'·~copica.

ACTóli DO J>ODER EXECUTIVO

.§ 5. • Remetter á autoridade competente, para serem junll.os conselhos, a individual dactyloseopica do accusado,
quando lhe fôr n1qtlisitado.
.
.
, § 6.• Organizar o registt·o civil e o erimlu:tl, de modo a
poder ficar habilitada a Justiça em geral, bem como a Policia
civil, com todos os elementos do informações sobre os antecedentes (Ju mdivl!Juos sujeitos ou nlio a processo.
§ 7 ." Solicitar do Gabinete de Identificação da Policia e
do Ministorio da Guerra as necessarias inrm·maçõPs sobre os
md1v J•iuos que pmte;1d3m alistar-~~.
§ tl." Rcmcller ao Gabinete Je ldeutifieação rla Policia as
informações referentes aos individuas considerados perigosos
á sociedade, com informação sobre seus ante<lêdOhtés, quando
pos::.ivel, bem como a md1vidual dactyloscopica, photngraphia
do3 frentr e d8 perfil e nmis in[umm~,;õe,; que se tornem nocessarias.
~ 9." Manter em rli!l w; sorvic;o<! das fieha.~ •laclyloscopicas
e os respectivos reg1slro8.
.
Art. 3." Terão fé publica os tlocumentos fornecidos pelo
Gabinete, os quaes deverão conter sempre a indicação do numero da prova de identidarle a que se referirem.
Art. 4. O processo do idPnf i fi cação será o lnslituíclo por
D. Juan \'icetich.

tas

0

CAPITULO li
DO PESSOAL

Art. 5." Compor-:=:e-ha o Gabinete dos seguintes funccionarios:
1 direclor;
1 primeiro official;
1 segundo official;
2 terceiros IJLhc.mes:
2 identificadores;
·
1 continuo-porteiro;
1 servente.
Art. 0." Quando as necessidades do serviço exigirem, poderá o director requi!;ilar das autoridades competentes o destaQue de sub-offici~;es ou praças da Armada para au,.iliar os
trabalhos.
Art. 7." Poderão <;cr admittidos a servir no Gabinete inferiores da Armaria para praticarem no serviço de dactyloacopia, afim de poderem ulteriormente augmenlar os archivos d<J
Gabineto com a!> individuaes do pessoal da Armada nliS Kstados, be-m como dos reservista, navaes e matricularlos na~
divcrl'las Cap-itanias de Portos.
Art. s.• O pessoal do Gabinete será nmileado por portaria
do ministro, a excepçâo do servente, cuja admissão competirá ao director.
Ar!. 9.• Para o preenchimento dos cargos a que Sr3 refere
o art. 5• far-sc-!Ja promoção, que será sempre por merecimento.
·~
Art. 1O. Pam o Jogar de identificador proceder-se-ha a
concurso entre >'Ub~officiacs c praças que tenham servido no
1
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Gabinr,te, regent!o-se o mesmo concurso pelas instrucções qul'l
opportunam~mtP forem expedidas.
Art. 11 . Para os cargos de continuo. porteiro e rerveute
terão }Jr('ferencia ex-praças da Armada de bom comportanwnto.
,
Paragrapho unico. As p,rimeira~t nomea.cões para os car·
gos a qur se refere o art. 5• deverão recahir nos funcciona•J'ios que actualmente SPrvrm no Gabmete, desde que sejam
milifarrs reformados on !la aétiva.

CAPITULO III
DA DtVISÃO DE SERVIÇOS

Art. 12. O GalJinete dividir-s~ha em tres secçõe3:
identificação;
infnrmacões e estatística;
c) photographiu-.
a)
t1,

CAPlTULO IV
iDOS DEVERES COMMUNS ÁS SECÇÕES

Art. 13. Compele ás secções:
1•, guardar os livros e papeis relativos aos negocias pendentes até que l'ie.iam recolhidos ao archivo;
2•, zelar pela conservação dos documentos e instrumento" fechnicos;
3". organizar semanalmente a estatística dos respectivos
trahalhos.
At·t. 1ft. A' secção de identificação compete:
1". os trabalhos f r.chnicos da identiricac!io fornect>ndo aos
:drnfificados uma prova de sua identificação;
2•. a cscritJtura~ão. em livros proprins. dr. registros indi·
Yirlnar~ n11 r.arf e correspondente á. identificação, da filiação
mornholo<Ticrt e C'\arne rfp~r~rinfivo, notns r,hJ•om:-~1if1:1't trn~os
caratcristicM. marcas e s!g-nae~ particulares, cicatrizes. tatua!lcn~;. aromalia~ congenitas. accidentaes ou adquirida<~ tle todn~ os identificrrnos;
:'l•. confPrriio rias ficha~ dactyloscopicas com as impressõe<~
ria~ linha'l p"JpilarcR das extremidades digitaes, de aceôráo com
s frrhn!ca arlophwla;
4•, a !'Xfll'llieilo da carteira de identidade.
Art. 15. A' secP1io rlc informaçi'irfl c esfafi::;l ir·.n compcte:
1•. a cnrrc!'lpnndrncia com as diverRas autorida·d~>s;
2• a escriplnrac::o do historico nos livros de registros in·
rliYirlmJrs. rmn :1 "nnnfH"'io de !orlas as informar:íics relativas
rr r·arln 11111 do~ irlPnfificados;
3". a fl~rrinf nt•ap,fio rlo registro !l"rral e do indico alpha·
lwf i co será fpifa Pm livro~ nn car!ÕP'~ nnmerados:
1". a cnllertnn~'n dP forlos os dados neccssnr'ios ao rela·
((lrÍr.l;
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5•, a escripturação de um livro no qual deverão ser mencionados os nomes e todas as informações sobre os indivíduos
que deixarem o serviço da Armada, inclusivo notas em seu
desabono, quando houver.
Art. 16. A' secção photographica ineumte:
1•, todos os trabalhos photographicos necessarios ao serviço elo Gabinete, devendo 8Cr as photographias tiradas de
perfil e de frente na esrala de redueção qne mais convier;
2", collar na~ cArlr~ira~ dr identiliadP os respectivos re·
tratos;
3", tirar cópias ou ampliaçõrs dr imprc~:sl:•cs. quando lhe
for determinado;
!1•, collcceionar as chapas photographica~. dt' accc)rcto com
:t numcra~ão do registro do~ idenlifieados.

C.APITULO V
tMS ATTR!Bll!ÇÕES JlOR FUNCCIONAlliOH

Art. :1.7. Ao direetor compete:
1", ·dirigir c fisealizar todo o serviço do Gabinete;
2", manter esl.reitas relações com o íJabinelP d.e Identiílcação da Policia do Dislricto E'edeml c com a-· ucmais r.orporações militares da fiepublica;
3•, distribui!· pehB sec(;Õe;;; n pessoal rf, • ( :aiJinet 1'. sp ..
J(llndo as necessidades do ~e r 'v it;o;
!1•, propor ao ministro as medidas ([111' .iulgm· nl Pis :í
hoa marcha do Fwi·vit.:n da repart i~;:ão;
r,•, or~anizat· 11 relaLori11 annnal cln<; ll'ahallHl:l •,Jo Gabinete;
fi•, a!'signar as carlnim;;; de itlcnlitlaclr e pPI!idos ele material;
7", corre,;ponder-se tlircct.ament.~ com quahruer· autori·Jade civil ou militai' sobrn assnmpto do Gabinete;
S•, inspnccional' o ponto do~ l'mpl'cp;ado:;, crmft'l'il-u P encerrai-o na hora regulamentar;
9", dar posse aos funeeionarios da reparlir:ão.
Art. iS. Ao I" official compct.e:
1•, dar perfeito eu mprimen Lo :í:; obrig-ações que lhe
cabem, de accôrdo com as oriiPns que receber:
2", distribuir n;; servit;os pelos fnner.ionario~. llr. accôrJD
com as ordens ôo rlirrc!.ol';
3•, RulJJ'iraT' os I Í'vT·IIS dfl rnpartição, mediante I'Dmmi!;.~ão
do director.
Art. Hl. Aos srgundo n terceiros offiriac-: inr.umhe:
:1. •, cxPeutm· toclos o.o: trabalhos qtw lh~>s fnrrm distribuidos;
2". auxiliarPm-He mnlnantf'HIP, Jlflra o hnlll clr~sPmpr.nho llo
serviço.
Art. 20. Ao:;; identifir,adore,; compete a tomada das Impressões digitaes, de aceôrdo com a tPrhnica Jli'npria, nas fichas, livros de registro, c·a rt riras rle iLII'Ht i.la;l" c caclrrnetas
subsidiarias.
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Art. 21. Ao porteiro-continuo compete:
1•, abrir a repartição nos dias uteis uma hora antes d"
marcada para o começo dos trabalhos e extraordinariamente
nu dia c hora determinados pelo director e fechar o edificio
depois de terminados os trabalhos;
2•, receber. por inventario, toda a mobilia c utensihv:! da
repartição, respondendo pelo seu valor, no caso de extravio{·
3•, cuidnr do ao;seio B conservação da casa e do materia
ao~ serviço da reparlicão;
~·. velar para que nfw sejam subtrahidos livro!!, dot·JJmeuto~. ou quarsquer· objcctos pertencentes ao Gabinete;
r,", I'Prelwr loda a currPspondrncia official, passando os
;'onJpel cult~s rPciho~, e apresentai-a immediatamente ao direl'lor e expedir a que lhe foi' entregue para este fim;
6", attender com urbanidade as pessoas que o procurarem
pam obter informações, ou que se apresentarem para identificação, prestando-lhes as necessarias informações.
Art. :??. Ao servente incumbe o serviço da limpeza da
n·par·t it;fío P t'nlrrga da eorrcspondPneia ·do Gabinete. .
CAPITULO VI

nn TF\!Pt)

DI~

SE!l\'IGO F. PE!'\AS D!SCIPL1NAREI3

.\rl. :!:1. o~ lrahalhos rio GabincLt' romet~arão :ís 11 horM
t· f rrruinat;fw ú~ Ui hom~. podnndo Her JH'Ol'ogado a .iuizo do
din'clor. qrJando o excr•,;.-.:o do Pxpediente assim n Pxigir.
Ar I. :.' í. r 1 t'ltlpr·ngarl•J q1w faltar ao :;Pt'\'i(:o :<em causa
.i·r~tifit-:tda ·ppr·t!Pr:i lo.-Ja a g-ratificação.
§ I." .\a llti'~Ina p ·•na i tH'Ot'l'l'l'Ú o fn ncr ionnario que se
n·l ira1· aniP,; dt• l'intlo~ o,; lr·abalhos. snm ll!'l'mi:;,;ão do dirr)ctor.
§ :.!." (I qtlt' c.uJnpal'l'l'l't' dPpois tlc t~ncm·1·ado o ponto, sem
t':\lr~a .itl~l il'il':Jlla. [l"!'tlt~J·:í. nwtatle da gral.ificat:ão.
:\ri. :2:;. ll l'ulH'l'ÍfiiJal'i" qtw falta1· all' ~J() dias por moti\·., oi•· m"l••-d ia pt•J'dPJ':'t m•~l.atlt~ da gt•al.ifirnt:fíu P por deanle
11~" pP!'l't·ltt~J·:í !!l'al ifir·:ll•ilu alguma.
l'ara!.(rapl!tJ u!lit·n. :·mu ,;offerá desconto o Pmprrgado que
I J\.,.,. ar,·· toilo !'alia,; f'm um Jttrz, por mntivn de molt~stia.
Ar I. :!li. U df'~conl o por f a !f as inl.rrpola.d:Js se fará S<ÍJilf'llf.P Jto.-; dia~ mn qtrc ella,; se dermn; mas si forem succes~iva~. se t•sfPwler:í tambmn aos rlias que, não sendo de ser' it;n. "~'''.i:tr11 cnm]n·ei~-:)IH1irlos no período das mesmas faltas.
Ar!. :..'1 . .'lih ~nff•t'Pr:i rlpsconlo o rmprpgado que faltar
por:
1. rst.a1' t>xPrrPrHio alguma funcção grat.uila e obiigatoria
l'm virfudr• 1ln [Pi;
t?, aeli:ll'-S'l cncat·rt'g·a·do pelo ministro ou 1wlo director
tlt> qualqiiPJ' lmhal h o nu rommissão;
:l. moi iYn riP nojo n11 gala.
Art. :?8. As falf.as snl'ão contadas á visf.a do que constar
do livro dn pnnt.o, no qual deverão assignar todos os funccionarios <luranf.tJ o primeiro quarto de hora que se seguir á
nmrca•Ja para 11 inicio dos f.rabalhos.
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§ 1. o No me.smo livro Jancal'á o dirootor as competentes
notas.
·
§·~.· O julgamento sobre a justificação das faltas cowpete f'Xelmivamente ao dlrector.
§ 3. O resumo do ponto será feito, de accôrdo CQJU as d~
f,erminações da circular de 29 de janeiro de 1878, pelo cmpre-.gado para, esse fim t,les!gn~J.do pelo director, e, {jepois de
por este assignado, rrmettido á eontnhilida.flr,, parn os effritos
do pagamento.
Art. 20. Nos c:;J.sos do, infrncção çlo rPgulamcnlo, desobedien<:ia, falta de rxncção no cumprimentn dos deveres, falta de
comparecimento á reparti~ão, sem causa Justificada, por cinco
dia~t consecutivos, ou alto intercalados durante o mez, O!l funccionario's do gabinete ficam sujeitos ás seguintes penas di:'lciplinares:
~) advartf!ncia;
b) rcpr(lhemliio:
c) suspons~o até Hl dinR;
d) suspensão de 15 ~ 60 dias;
e) demissão, precerlida de inquerito arlministraf.ivo, quando tenha o emprPgado mais de 10 annos de servi~o.
~ !." A suspensão arnrrcta a perda de todo;; os vrncimentos.
§ 2." As tres primeirnA penas potlem ~er impostas pelo
director e as outras sómen[.c pelo ministro.
0

CAPITULO VII
LICENÇAS, FÉRIAS E APOSENTADORIAA

Art. 30. As licenc::~~. frri!ls e aoMentarlorias dos funccionarios do Gabinete serão rr.~uladas pelaR lei R em vigor.
CAPITULO VIII
DOS VEC'ICI:!\IENTOS

Art. 31. Os funccionarios do Gabinete percebrrão os ven~
cimantos marcados na tabella annexa.
CAPITULO IX
PIRP0fH-1JÕE~ OERAES

:\T'f.. 3<>. Continnr>m Pm v1P"~'T' fnriM n~ mnrirln~ ri~> carti'íAII nr.fnfllmpn!e Pm noo nn r--ahine!P. o~ qnar~ porl~r1ío ~er
aJtrP!ldnQ nnirflmr>nfl' T'l'ln r.n•:nrnn.
Art.. 33. Pelo rlirecfor !'!ern nrg-!lníznrlo. no r"azo rie 30 dias
O T'P!rÍmr>nfn infPT'flO nr>rn rJi'ri~PO dr Rl'l"\'Íf'<JS. 1.1 lllltll SCrn SUb~
mettido á approvaçi'í.o, do ministro.
·
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Art.. 34. Emquanto não for creada a secção phoLographica,
os re:<pect.ivo~ serviços serão feitos pelas installações photogmphicas da Imprensa Naval.
Art. 35. A renda apurada será recolhida á Directoria
G<:>ral rle Contabilidade e arrecadada pela Imprensa Naval.
Art. 36. DPvrrão sm· identificados os individuas que se
dP~I.inam:

a) ao serviço da Marinha de Guerra;

á fie serva .!'lavai e ao Tiro Naval;
á mn lrirula nas capitanias de portos.
Paragrapho unico. Sel'ão tambem identificados todos os
individuo~ q\1" deixarem o serviço da Armada, devendo acompanhai-os um memorandum da repartição competente com a
drclarar;ão dos motivos de seu desliga,rriento.
Art. 37. De todos os idcntit'icados serão tiradas tantas
fichas dact~·Joscopica3 quanta~; forem julgadas necessarias para
o fim de s'' obterem informaç-ões sobre seus antecedentes, bem
rt~nlll para tll't'mnta com as repartições congeneres.
.
Art. 38. O <Tabincte entrará em relacões com os da Brigada Policial, do Exercito e da Policia Civil afim de que seja
estabelecida n permuta d•~ firhas dos individuas que tenham
no! as rm seu desabono.
Art. 39. AR carteiras serão fornecidas a todos os identificados mediant<' pagamento adeantado das importancias marcadas na tabella anncxa a este regulamento.
Paragrapho uni co. A's praças do Corpo de Marinbeiro~
Nacionaes e Batalhão Naval serão as carteiras fornecida!! gratuitamente.
b)

c)

CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES TflANB!TOR!AB

Art. 40. Pnra os car~os a que se refere o art.. 5• serão
nprovrif ado:1 os nctuac~ t'unccionarios que se nem no GabinPii•, de accôt·do com as respectivas habilitaçõr!'1.
Art. 41. O quadro de que trata o art. 5• c a tabella .de
wmcimentos si', rntrarão em vigor depois de npprovados pelo

Congresso.
Art. 42. As disposir:ões deste regulamento poderão ser
alterndas no prazo de um anno. afim de serem adaptadas pelo
(~ovcrno as providencias indicadas pela experiencia.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1923. Faria de Alencar.

Ale.xandrino

TaiJrlla de 1'encinwntos dos {unccionarios do Gabinete de Jdenfi(irrrrão da Arrnadrt, a rme se ?'e(ere o clr?creto n. 16.157,
dr? 28 df' setembro de 1923
dirc,lor - nffirial reformnf!n .......... _......
prinwit·o offir.ial - primeiro tenente refOJ•mado
on da nctiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"egumlo offieial ~ segundo tenente reformaJo . .

$
$
1$
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2 tercriros officiaes - segundos tenentes reformados
2 identificadores . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ pct·leiro . • . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 servr.ate . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tabella de preços das

cm·lcil'(f.~

f;PIPIIIlll'n

DECRETO N. 16. 158 -

$
$

de irlentidadc

Para officiaes ................................... .
Para sub-officiaes e inferiorflR ................... .
Para inrlividnos extranhos á Marinha ............. .
Rio de .TanPiro, 2R de
Faria de Alencar.

$
$

do 1!l?:L -

5$000
:l$000
:?$000

AIP.r'anrll"ino

DE ~ DE Ol?J'UllltO IJE

1923

Proroga por seis (6) mc.:;rs o prazo fixado na clausula V do
controcto celeb1•ndo com a Sociedade Anonuma Agencia
Americana para installw· c tra(cgm· estações radíotelegraphicas ttltrapotent~s e para estabelecer serviço mdiotelephonico no territol'io nacional

O Presictente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que reqnerrn a Sociedadr Anonyma Agencia
Americana, de accôrdo com a clausula XI do contraelo celebrado em virtude do decrrto n. Hí. 8'111, de 14 de novembro
de 1922, c ouvida a Repa1·Li~:ão Geral dos Telrogmphos, decreta:
Artigo unico. Fica prorogado por seis (ü) mezes o prazo
fi.xado na clausula V do contr·acto celebrado com a Sociedade
Anonyma Agencia Americana, na fórum do !lecrnto n. 14.841,
de H de novembro de 1922. para a apresentação ao Governo
Federal das plantas, especificações, orçamento!' c demais informaçõeR de ordem l.cchnica concernentes :Í'-' in'-'tallal,'ões a
quo se refere o mencionado contracto.
Rio de Janeiro, :.l de ou lubro de 1!J:2:J, 1O:!'' da Jmlepcndencia e 35• da Republica.
AI\TIWH DA SILY,\ llRI\NAI\DES.

Francisr:o S•í.

DECRETO N. Hi. Hí!l -

n~o: i! DE nll'l'trnnn DE

19:?3

Fixa em. .f.885:619$84.1 o capital tlespewüdv até ,1/ de dezem.bJ•o de 1917 na con.çtrucç!ío ela linha de Jgnrapava a
Uberaba, da Companhia Mogyona dl' Estrm/(ls de Ferro e
I\' ovegaçrío

O Presidente da Repub!ica dos Estado" Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia l\logyana de Estra-
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das de Ft~rro e Navegação e de accôrdo com o que propoz a
Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Fica fixfl.do em quatro mil oitocentos o
trinta e cinco contos seiscentos e dr·zenove mil oitocentos e
quarenta c tres réis (IL835:619$043) o capital despend.do até
:ll de dezembro de 1917, na r.onstrucção da linha de Igarapava
a Uberaba da Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e
Navegação, df' accõrdo com as clausulas XXI, do decreto nullwro 862, de 16 de outubro de 1890, e li, do de n. 8. 415, de
7 de dezembro de 1910 n para os effeitos do digpo!'!O na clau~ula XXIX, do primeiro dos citado!'! decretos.
Rio tle .Tanciro, 2 de outubro de 1923. 10:? da Inrlepentit•ncia c :l5° da Jlppublica.
0

ARTHUR DA SILVA BER::-<ARDES.,

Francisco Sá.

HECRBTO N. 1fi .1GO -

DE

2

DE

ouTtmno

DE

1923

A.b1'c ao Ministe,,io da. Wação e ObmR Publicas o credito especial de 24:420$ 1Jara necorrer ao paaamh1to que é dP'I.•tdo

a Octacilin

LYunf's ;],~ Souza, jWlo {trfnnu·nto do ·1•apnr

''('arinlwn/la", rm I!Jf I.

O Prf'õ<idenLo da Hepublica dm; E~Latlos Unidm; do Brasil,
n'Sando da autorização contida no art. 1o do dccrdo n ..'i, 703,
!!o 19 de junho de 1923, o tendo ouvido préviamrmte o Mi~
uistel'io da Fazenda, P, em seguida, o Tribunal de Contas, na
fórum do disposto no art. !J:l do Hcgnlanwnlo Clcral de Con1ahilidadn Puhliea, decreta:
Artigo unico. Fica aberto ao Ministerio da Yiação c Obras
Publicas o crcrl i to rspecial de 24: 42'0$ para occorrer ao pa~amento que é devido a Octa~ilio Nunes de Souza, antigo ar~
renrlatario ria Empreza Viação de S. Francisco, em virtudfl
do fret.amento do vapor Carinha.nha, ao serviç.o do Governo
Federal á disposiçã.o da Commissão de Estudos da J<:strada de
Ferro Barreirinhas á Palma, no pcrinclo rlc ?R dn novmnbro
dP 1911 a 9 dn feYf'l'Piro de 1912.
Rio de .Janeiro, 2 de outubro d!' 1923.
rlPncia o 35° da Republica.
ARTnun

11r~·

rla IndcpPn-

DA SILYA BEnNAHDES.: r

Fmnci.çco Sá.
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DECRETO N. 16.161

-DE

3

DE OUTUBHO DE

1923

Autori;a o ministro da Agricultura, lndustria e Commercio a
conceder á Sociedade Anonvma lndustrius de Seda Na~
cional, legalmente constituída, com séd·~ na cidade de Campinas, Estado de S. p,:.v,lo, os favores de lflte trata o rlen·eto :t. 16 .15',, dr• l:"i i/r: sr•tcmln·o de 192:!
O Presidente ria Republiea dos Estados Ut>idos do Brasil,
attendendo ao que rcquere11 a Sociedade Anonyma lndustrias
de Seda Nacional, legalmente constituída, com st>do na cidade
de Campinas, Estad0 de S. Paulo, resolve autorizai' o ministro
da Agricultura, Induslria r Commereio a cow:odcr-lhe os favores de que trata o rlecrl'lo n. 16 .15·i, dP ll'i de setembro
de 1923.
Rio de Janeiro, 3 de outnbro r!P 1\1::':1, l!l!?" da Indcpendcncia P 35• da f{cpublica.
AnTHUR DA SILVA Dm:"!ARDES.

1!1iguel. Calmon dn Pin e Almeida.

DECRETO N.

DECRETO N.

1GlG~

-Não foi puhlicnclo.

1ü.16:~ ·--DE (j DE ()ll'fUBrtO DE

1923

Crên um lagar de fiscal para o serviço de fisr·ali;;açllo das operaç6es cambiaes c IHmrarias no Estado do l!io de Janeiro
O Presidenf.c da Hrnnhlica dos E.o,!arloó! Tlnidos rlo Brasil,
na conformidade do aur dif;p[io o nrl.. /19 do reg-ulamento nunexo ao decreto n. l·i. 7?fl. de 1G de mar<;o ele- 1021, resolve
augmentar o numero de fiscaes para o sci'Yir;o de fiscalização
das operacões camhiaes ll !1ancaria~. de quP trata o decreto
n. H. R57, de 1 de junho de 1921, com mais um para o Estado
do Rio de Janeiro.
Rin de Janeiro, 6 de outnhro de 192::!, 102" da Indcpcnd('ncia e 35• da Republicn. '
ARTHUft D.'\

SILVA BERNAilDES.

R. A. Sampaio Vid(ll.

DECfiETO N. 1G.Hi4 ·-

DE

r.

nE

ounmno

DE

1923

antori~nrrí0

rí f"nivrrsnl Film. ,1frmufndw·i'>1" CnmC01?1Ímrnr ll f11nrr.im1m• rlll Rqmnlirn. sob a denominorún r/e l'ni·r·,·r·sq/ Picfrrrcs Cnr']Jr>!"nlirm

Concede

pnmt T!OT(J

O Prr,~idcnfr rl:l HPpnhli•~a dnq E~hrlr>' lTnirln~ rlo Br:~Ril.
nUenrlcnrlo no quP l'PIJ\II'T'~'ll a soci•.'dadP anonyma Universal
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Piclures Corporation, com séde etn Nova York, Estado de Nova
York, RepulJhca dos Estados Unidos da Amenca, e devidamente rcpre::;entada, decreta:
Artigo um co. E' concedida á sociedade anonyma tJniversnl Film 1\\auufacturing IJompany autorização para conlmuar
a funccwnar na Rcpuulica, solJ a dcnomlllação de Umversal
Pictures Gorporaltou, na conformidade da rcsolu~,;ão adoptada
pPiot~ respccli\os acctOníslas em assetnbéa geral extr·uorâinal'la rcnltzada a 211 de out.uuro de 1922, c meumnte as h1esmas
clausula:; que acompanham o decreto n. 14.900, de 3 de agosto
de 1\J~t. 1tcando a alludida sociedade obrigada a cumprir as
formalidaclcs ulteriores exigidas pela legisla1:ào em VIgor.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1923, 102" da Independcncm c 05" da Llcpuhllca.
ARTIIUR D.\ S!L'lA BEil.NARDES.

llliguel Calmon du Pin e A(meida.

DECl\ETO N. 16.165-

DF.

6

DE OUTUBRO DE

1923

Concede á Companhia de Lacticinios Pahnvra autori:ação parei
{tr.nccionar e approva fJS respectivos estatutos

O Presidente da Republica dm~ Estados Unidos do Brasil,
atlendendo ao que requereram José Alves da Uunha e outros;
inco!'poradon!S da Companhia de LacLicinios Palmyra, oom séde
na cidade de Palmyra, Estado de Minas Uer·aes, decreta:
A rl igo uni co. E' conced1da :i sociedade anonyma Companhia de Lacticinios Palmyra autorização para funcciónar e fi·
cam approvados os estatutos ap1·e~entados, obrigada, J)Cirêm, a
mm;ma sociedade a curnp1•ir a::> f•Jrmalidadc::> ulteriores êl:igt•
das lH'la legislação em vigor.
llio de Janeiro, 6 de outubr-o de 1923, 102" da Independen('ia c :!5" da Hepuhlica.
ART"HUll DA SILVA BERNARDES.

Miguel CiJimon du Pin e Almeida.

DEGHETO N. l G. 166- DE 6

DE OUTUBRO DE

1923

Faz )mblica a adhcsão da Colonia do Canadá á Conv!!ttçdo de
rlniãn de Paris, de ZO de marÇô de 1883, para à proteélção
da 1l1'oprierlarle industrial, r·evüta em Bru.xel/.as à 14 de
rlezembro rlfl 1.900 e em lFashington a 2 de junho de J9H
d·· 191/
1• r~residl'llle da llcpublica dos Estados Unidos do Brasil
faz pubJi,·a a adhe,ão da Colonia do Canadá á Conven!,l!io de
J:ni;il) de Paris, rtc 20 do março de 1883, para a protecção dll
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propriedade industrial, revista em Bruxellas a 14 de dezembro de 1900 e em Washington a 2 de ,i unho de 1\H 1, conforme communicou ao l\1 ini~l erio t::as Relacões J~xteriores a
Legação da Suissa, nesta Capital, po1· Nota· de 28 de setembro proximo passado, cuja fradnccfto offirial acompanha Ps!n
decreto
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 19::'1, 102" d!l. lndopendencia e 35• da Republica.
AnTHUn DA SILVA TIE!E\AHDES.

José Feli:c Alves Pacheco.

'l'RADUCÇ.\0
Lcgadío da Sui::;sa 110 lira~ i I
N. '..'. fJ \il:! -- ll i o de
.lanciro; :!7 do sclcmbt·ll ri" 1\l.:!:l ---. Cnixn l'o~tal 7í í.
8enhm• Ministro:
A 21 de agosto niLimo a Lr~g:ar;fí.o Ja Gl'an-Brclanlta P!TI
Berne participou ao Conselho Federal Suis~o c pcdiu-!!1e dar
conhecimento aos Governos dos naizes membro~ da Uniãr,
para n protecção da pr0priPdade industrial qne a Colonia do
Canadá accedeu á Convenção de União de Pa1·is, rlc 20 dl' marco
de 1883, para a proteccão da prnp1·iedade indnslrial. revista
em Bruxellas a 14 rle rl('zemhJ•o de l!JOO n r·m \\'ashiugtnn a
~ de junho de lflil.
So.gundo o teôr da nol.a rla Lr~gar;ão e 1:onfornte u art.igo
ili hi~ !la rlila l!nrJVI'III)ão rln [:niií.o, P;.;sa arllii':':Íil Jli'IH]m. di'Pito
a vm·l.n· ([f' l !li' snl.r•mhm rir· I \1:!::.
Ilogamlo a VosHa F:xeP!Ir~rwia l(lleira tOJuat· nota !In quo
)ll'll!'.lldl', npr·ovo i l.o a lll'r·as i fio
para l'l'llnvnr·-1 h c, Senhor
1\tini~l.r·o, a Sl'~lll'lllll,m da !llill'h:t ntais alta r·nn,;iriPraciío.
l:t~l'isl'lr.,

~1111. J'hi~I'III'IHlia ~Pnhnr llr.

]!;tilltdn rias llelações

IIW~lll~TO

l!!xlr>riot·,~s

N. I r.. I ti]

(.',.fix l'at·hr·l·o, ~lini'<lrn dr
- - lliu dt~ .larteil'll,

''"ti m: ,,r:·r•tiftlto m: Hl?:t

Ji'o: 11111Jlira n nrlltt\~Üo da J.'inlmuiia fi.~ Cnni'CI1ÇI"íf!,ç Tnfcl·nrit'Íouat•s para tt ttlli{it:a~·rio tlr· l'f'l'l.tt.~ 1'1'1/I'IIS 1'/11. uw.lt·rio.
de a,çsistcncia c .mlvmnenfo maritimog (~ em. materia de
o.úordagcm nssimrorfo, ,.,,, fll'/l.l'<'!lffs 1'1/l :1:: tlt: s•·(t'llllll'"

de /910 ..

O Presidente da Repuhlica dos Estados Uuidos do Brasil
:faz publica a adhesão da Finl~ndia á Convrncão Inl.f'•'::acional para a unificação de certas regras em matcria de assistencia o salvamento mat'itimo;\ f.l á Cnnvrnç<~o Intr.rnadonal
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.7

para a unificação de certas regras em mataria de abordagem,
ambas assignadas em Bruxellas, a 23 de setembro de 1910,
eonforme comrnunicou á nossa Embaixada Brasileira naquella
cidade o Minisferio dos Negocias Estrangeiros Belga por Notas
de 28 de julho ultimo, cujas traduccões officiacs acompanham
cstP. decreto.
llio de Janeiro, G dn outubro de 1923, 102" da Indepemlrncia c 35• da Hepublica.
ARTEIUR DA SILVA BER."lAflJ;ES •

.José Pelix Alves Pacheco.

TllADUCÇÃO
l\linistcrio dos Negocias Estrangeiros - Dirccção P/B
Secção das Communicações- N. C. 23/4.765- S.
Bruxcllas, 28 de julho de 1923.
Senhor Embaixador:
Tenho a honra do levar ao conhecimento de Vossà
Excr·llencia QlH\ segundo uma cornmunicação do Senhor Encarregado de Neg0~ios interino da J:o~inlandia em Bruxellas,
o Governo Finlandez declarou adherir á "Convenção Internacional para a uni{icação de certas re(Jras em materia de abort/l]ur•m, assignada Pm Bruxellas a 23 de setembro de 1910.
A notificação por parte do Governo do Rei dessa adhesl!.o nos Representantes dos Estados contractantes, tendo tido
Ioga•· a '!H de julho eorJ·cnle, a dita adhesão produzirá seus
crreitos um rne:t: após e,sa data, conforme as disposições do
artig-o 17 da Convenção precitada.
Pcrmitto-me recorrer ao obsequioso lntermertlo de Vossa
l•:,r·Plli'JH"ia para p:n·f.ieipar· n q1w JH"ct•edP ao ( lo\·m·no dos
I·:~ I ados Unidos do Brasil.
Aproveito a occasião, Senhor Embaixador, para renovar
n Vossa lt;xccllrmcin as !lcguranças da minha mui alta eonsi~l!'ra~:.ão.

-

Jlcnl"i .laspm·.

Sua Excellcncia. o Senhor de Barros Moreirro, l!imbaixador
do Brasil - Bruxcllas.

TRADUCÇÃO
MinisiPrio dos Negocias Estrangeiros - Direccão P/B Srrr:ão das Communicacões - N. C. 23f.L766 - S. - Bru);1'1\as, ~8 dn Julho de Hl:!3.
Henlwr :Ernbai:mdor:
Tenho a lwnra de levar ao CO!J.heç_imento de, Vossa Exeel!eileia qiH', segundo uwa,. comrn.umcaçao do Sr. Encarregado
llf' Nc"ocios inlr•rino da l• mland1a em Bruxellas•. o Governo
Finlan'~!"Z d•'l'larr•\1 adlwrit· ú "Convcnçlio intcrtWCWI/{tl pa1'tt a

unificação d9 certa~ regra8 em materia de assisten~ià e de sal ...
vaménto marítimos", assígnada em .Bruxellas a 23 de setcm ...
firo de i910.
. A notificaçl\o por parte do Govel'no do Rei detlsa adhe ...
são ao llepresenLantes dos ~stadol! contraotantes tlmdo tidó
logar á. 28 de julho corrente, a dita adhesão produzirá seus
clfeitos um me1. após essa data, conforme as disposições do
artigo 17 da· Convenção precitada .
.Permitto-me recorrer ao o!Jseqnlo!'o intertnedio do Vose!l
Excellcnc.ia para participar o que precede ao (jovcrno dos
Estados Unidos do Brasil.
Aproveito a occasião, Senhor .Embaixador, para renovar
a Vossa Excellencia as segurnnças da minha mui alta consideracão. -- l1 em· i J aspa r.
Sua Exeellencia o Senhor de Barros Moreira,
do Brasil - Bruxclhs.

DECRETO N. iG. l GS --DE G

DE

otm:mw

1~mbaixador

DE

1!:l23

Faz publica n aàhr•são da Repu blica Dominicana ás Convenções assignadas em Bruxellas a 15 de março de 1886,
para a pentLuta tnternaciot!al de documentos o(ficiaes e
publicações uicnti{icas e littemrias
O Presidente da Repttblica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adb.•são oa Hepublwa Domnucana á Gouvencão
pr.ra permuta inlernacional de documentos officiues e publica.ções scientiflcas c litterarias, assignada em Bruxellas a
15 de marco de 18&6, assim como tambem á Converlção pará
a permuta do jvrnal ofticial e elos Anttaes e documentos par*
lamentares. firmada iguálmente em Bruxellas. naquella mesma
data. conforme communicou ao Ministerio 1las Relações Exteriores a Embaixada da Belgica nesta capital, por Not.a de
28 de setembro proximo pnseado. cuja tradncção ulficial acompanha este decreto.
Rio de Janeiro, 6 de outubro de 1!123, tO:?" da tndepetldencía e 35• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEI\NARDES.

José Feli:IJ

Alve.~

Pacheco.

TRAfiUúÇAó
Senhor Ministro:
Embaixada da Bélgica - N. 1.171 - Rio de Janeiro, 28
de setembro de 1923.
O Senhor Consul Geral da Rcpublica Domi,licana em Bruxellas levou ao conhecimento do Sr. l\1 inistro dos Negocios
Estrangeiros, em data de 17 de agosto de Hl23, que o .seu
Governo adheriu ás conven,:õcs rir 15 de março dP 1886, con-
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cernentcs ás permutas internacionaes relativas aos documen1os officiacs e ás publicações scientificas e !i Iterarias.
Vossa Excellencia não ignora que, nos termos das di~
posições convcncionaes desses actos diplomaticos, cabe á Belgica notificar ás Potencias contractantes e adherentes a~
ar·cr·.~.:;;ões que venham a ~e YcrifJear.
Por con~eg·uinte, lt•nho a honra de participar officialnwnlr .w (~,n rruo dos f<~,•adr,~ .:Triclo~ do B:·asil a adhesão
da llcpuhlica Dominicana ús ronYeu~ões de l~! dn Março de
1HHI;, rdat h· as:
!•>, :í,; pcrnlllf as inli'I'JJ:tc ionar!'! dos drl!;tillH'Iitns officiaes
e publicaçÕ•'.-~ ~eic•nllficn.s r lillrrarias;
2", á permuta immrcliata do jornal nfficial a,;"·m como
dos .-1mWI?.~ e dncumenf.os pa rlamenlares.
Aprovei!:: ,, occasiãn. ~,_,r!1:1r J\lini:;tro. p~r;t renovar a
Y•l~:;a ExrpJJ,.nr:ia as Sf'~untnças da minlra :nai:; aUa eonside-

raçfío. -

J. /Jclwf!hcl de Bzw1·cn.

Sua Exc,•llenl'ia o Senhor Frlix Pachecn, Minisll'o das ReExtcriorc" dos Esl8rlos Unidos rlo Brasil - llio de JullPiro.
Ia~~·lr~

DECHETO N. I ô. l (J!)

-

DE

9

DE OUTUBRO DE

Hl23

Abrr· ao Ministr·rio da Viar;úo c Obras Publicas o c1·edito es-

pecial de 6. 800:000$. para pagar despezas da Estrada rle
Fcn·o Ccntml do Bl'asil, c({ectuadas em 19:' ~.

O PresidiJn!e da Hepublicu dos Estados Unidns do Brasil,
llf'ando da autorização conf'tanfc do art. 97, n. I, da lei numero 4. G32, de !l dr janr.i ro r! o corrente anno, e em face dos
parPrerrs do Minisfcrio riu Fazenda c do Tribunal de Contas,
rt:~!lolve abrir· ao Ministcrio da Viação e Obras Publicas o credil o ci<prcial de G. ROO: 000$, para paçar desppzrtg da Estrada
de Ferro Ccnl r ai r:! o H r as il, pffeetuadas em 1!J22, com :!S obras
consf.antes dos arts. G:J. wrbn 10•. !' 04, da lei n. 4. 555, de
10 de agogf.o dr t!J22, pura o~ quars o mencionado art, 97,
n. J, da IPi n. 4 .63'.', aeirna eilada, autoriza as noccssarias
oprra~õn de credito.
Rio de Janeiro, 9 de outubro de 1!J2;:i, 10:2• da Indeprnrlcncia f' 3S" ,... "1crublica.
ARTHUR DA SILVA llERNARDES,

Francisco Sá.

Leis rlc ID2:l- Vol. III
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DECRETO N. 16.'170 -

DE

10

DE OllTUBRO DE

i923

:Abre ao Ministerio da Viação e OIJras Pnblicas o c1·edito cspecin.l de 20:000$, para attende1·, no cm•J•enle cxe1'ciciu, ás
dc:spczas com o 11agamnnto do pcssonl 1)1!Ca/'1'egHdo d1t
guawla do material do fl·rdrn :ÍIÍ r·o!lsll'ltidn ela Esll'wl11. de
Fc1'1'n rfo 1'ocmr/ ius

O Presidente da llcpublüm dos E~lados llnidns do Hm:;il.
usando da autorizar;ão ronslani.P do n. VII do arf. !17 da lPi
n. lt.632, de 6 rln janeiro do eorrt•ulc alltHt, e t,.ndo ouvido o
Tribunal di' Contas nos I Pl'IJtns rio ar! . !1:1 do ftPgnlallH'!Üo
approvado pelo decreto 11. I 5. 7H:l, dn H ri<~ novrnthrn do
1\l22, re;;nJyr; abrir an Ministerio da Yi:11::1n e Olll'as l'uhliea.'l
o crr~dilo CS]Wrial rle :.'0 :000$. pant ali.PTH1Pr. no t'OtTentn
cxcrcicio, ás rlr•sppzas '''"" n p:Jg-atl!cnlo dn prs~;oal t'JH'aTTegado da gna1·da rio material rlo lrPcho j:í t•nn.~lruidiJ ria Estrada dn Feno do Toeantins.
Rio de .Tanriro. 10 rir ntdtrhrn r!P l!l:?:l. 10'2"' da Indqten<leneia c :35" da flcpuhliea.

At:nn·r:

DA StL\'.\ JJt>I\N.\TIIJES.

Francisco Sá.

DECHETO ;\. I li. l'i I
Abre ao lllinislel·io da nw,'ii.n I' Obl'as l'ttlllicas, Jll/1' opei'UÇlÍCS
de credito '(apolices), o cJ•edUo cs}wcial 110 valor de
.r;r;osOOO$, 11..Z1'a attendrn· a rlespcws r·t))/1. 11 l'"llsll·uefáO d~r
Ji:stmrlrt dt~ Ferro Cl'll~ Alln n l'rwfn {,Ht't'llt!
O Presit!PnLn ria llcpnhliea lf.,s E:-;lados Unitlos do Brasil.
usando ria autorização conslantr~ rlo art. !J5 ria ll'i n . .J .63:!,

de 6 de janeiro do eonrml e anuo, a n~speil o da qual foi C(lllsultado o T.ribunal ele Conta;;, na. fórma rio art. !J3 do regulamento annexn an decrl'!o n. 1;, . 183. tl<~ H tln novcmbt•o tlP
Hl22, resolve:
Art. 1". Fica al;,.rto ao l\lini,;lr~rio da \'inl'i'i" I' Obras Publicas, •JlOL' operações dr• nPrlilo (apol ices), o "t\t·edil o c:;pecial
no valnt• dn 5!í0 :OüO!ii pam DI. I r~nrlf't', Ho aclual "Xf'l'l\ieio. a. despczas com a l'<lllStrner,:ãll d.a !•:si ra<la dn FPt'l'll Ct'111•. \lt:t a .Por! o
I ,ueeua, scud11 :!O O.: !J.IHl:';) pa 1·a JJ!'~,·.c:tl t• :;:111: onrr~ ,,ara mal,, _
_\ri .. :.:··. Fiea o :\lillblt'riiJ rl:; l'awlJII:t aulurt'l;atlo a muiLLit·
,apolit'l'S da rlivirla pniJJ iea i nlet 'lta d<, juro annual du 5 %,
<lo valut· nominal du I :OilO$ l':llla tfl11'1. na il!IJ,rlllaneia que fôt'

51

;\GTOS DO PODER EXECUTIVO

nece11saria para produzir os recursos correspondentes ao credito a que se refere o artigo anterior.

Rio de Janeiro, 10 rlc outubro de 1923, 102• da Indepeuuencia c :J5· da nepubliea.
!\ItTHUH DA fiJLVA llEHN.\IlDES.

Francisco Sá.

R. A. Sampaio Vil'fal.

JJECJIJ<;'l'l! N. lG.f7~ -- IJC 10 JJE OUTUflno DE 1923
'IS
orçamentos. nas imrwrtancirrs de $ 176.272,
ns. 1fJ:fi!J;'i$, 1)1/.1'0, c lls. li.):036$, papel, para a importa~·,(u tlc scl1• lor.~onwtit·as destinadas ás linhas em constru':(·iío 1/a n!d,: fedel'al arrendw.la á Companhia FerroViariu /~"sfc ]lrooifi:iro

,lJ!l!I'OI'n

O Pre-;iueufe drr fiepnhlica tios Ji~stados Unidos do Brasil,
ui I enuendo. c111 partr. ao qne requereu a Companhia FerroViaria E'.,le Brasileiro, aneudataria da rêcle federal ferroYiaria dos Estado,, rla Bahia, Sergipe c do Norte de Minas
Geracs. r trndo rm ybla as informações prestadas pela
Jrh!Jedoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1.• Fira appl'ovado, rle arcôrdo com o disposto no
~ í'' da elawula -i<i do eontmcto auf.orizado pelo decreto nulltPro l'!.Oti8, de 1!1 1k fe\·errii'O ele 1920. (' na eonrormidadc
dos <ll•eunwtlf "-" que rom rsfo baixam rubricados pelo ditcei/Jt' geral d'· K'i:p,~diente da Secretaria de Estado dos Ne~odos da \"i:wiío ~~ Obras Publicas, o orcamrnl.o, na imporfanl'in "'~ ~ l'ili.~l~ (crnlo r ;;etcnta n seis lllil duzentos e
~1'1 cnf a " dom; do !lar~. ouro americano). organizado pela
lnspc•ef·lria FPderal da:; Eslrarlas em ~mbstituíção ao apresentado pela Cotttpanllia l"f'l'm-Viaria E'stc Brnsílciro, para a
i lltpod :v_:fíl) f!,• '''' ,. (i 1 Iornmntiva~. sendo cinco (;)) do Lypo
<d',.n-\\"lií'''i>> ,. dua." (:2) do fypo «Cnnsolidation», destinadas
:i' linhas ''rll conl t'tH'I;fío fia rêdo ·reno-viaria federal arrr•rHiacla :íqw•lla en!ltpnnh ia.
Parac;l'aplw unieo. As drspezas com a acquisicão o imP• 11·1 w::lo d,.~,as loi~OJltoth as ;;Nfío compnl adas ú vista das farfllf':t''· ePtttpl'i.i'lll-••ttlf'ttl'' \·i-:adas das fabrica:; fot·nrcedoras,
''''""' e~lalt~·kr·p " § .\" dn rifada clausula 46 elo contracto em
'il!·ryr·, nfw prHit•ttdn, rnntludo, nxceder, em caso nlgum, o orr:;•n tf'llf <J om app1·oyado, e ~cr·iio convertida~ em moeda nar i11nal na r·"nfot·rnidad,• do tlispost.n nn mesmo paragrapho,
dPvemlo n rc~pect.h r. pag-amrmt•1 ser !'dto inlcgralnwntn mn
ltiiH'd:t

f'lll'l'l'ttlr•

di~ :U'f.'ÔL'diJ f:l.llll O di~jlfiSIO 110 ~ :.'",
~d du roHiraclo.
dfeil"~ df' paganH•rtlo st•r:il. .. ,;erescidas

IIHt'iflnaJ.

;drt!I';.J. i!, da rlnu."ula
,\1'1. '!.' l'al'a ,,;

ü- d!'~l"'za" tlr• '1"'' f rala " arl., I" H~ dPspews t'Uillplemenlttr·r·" Jll'opr ia" dr• dil'rif,h adu:lltl'ir'u1:1, laxgs dn porto d~
Jlalri:t,. r·ap:•l:tzi:t-:. dt· .. ,.,li11tadas f'tlt í!l:I\!Hí!f, (quarenta o

,,,.,_.p

~""ttiP'

,.;

r•·Pin:-;

l'

II'IITU{a

e ciu,cu

~1ril

rr'ií:!), ouro, o
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65 :03-ô$ (sessenta e cinco contos e trinta c seis mil réis),
papel, conforme o orcamento que com este baixa rubricado
pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado dos
Negocio!! da Viação e Obras Publicas.
Rio do Janeiro. 1 O de outubro de 19:!3, 1O;!"
pendenoia c 3:5• da Republi<'a.
F'l'aHrisrn

ua

Indc-

Srí.

Recti[ica o art. 2", n. I I? o pm·aaraplw unico elo m·t. 3" dol
dec1·eto n. 16.016, de 25 da a/Jril de 1!Jz:J, 1'elatiPamente 1í
clnssi(icaçllo das despe:::as que forem realizndas twm ampliação c l'e(orm.a das estnçõ6's e cont acquisit;iío de dormentes pm·a as linhas em tm{eao da llêd!? ele Viação Sul
llinei·•·a
O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brasil,
atteudendo au que expoz. e requereu o Governo do Estado de
Minas Geraes, arrendatario da Rôde de Viacão Sul 1\lineira, e
ouv1da a lnspectoria Federal das Estradaf!, decreta:
Artigo unico. As despezas que, na conforrnidadr do art. 2•.
n. i, do decreto n. 16.016, de 25 de abril rle 1923, forem realizadas para ampliação e reforma das estações da ltêde de Via~;fio Sul Mineira, bem como as
que forem eftectuadas com
acquislção e prepam d" dormentes, a que se refere o paragrapho unico do ar . 3• do mesmo decreto, deverão snr levadas á
conta de custeio da referida rêde de viacão, de accôrdo com as
alinPas c e a do n. 3 da clausula vil do contracto de arrendamento autorizado pelo decreto n. 15.406, do 22 de marco do
1922, ficando assim rEctificnrlo, nesses dous pontos, o cit~do
decreto n. 16.016, de 25 de abril rio corrcul.c anno.

Rio de Janeiro, fO de outuhro de Hl2:3, 102" ria Tndopenc 35• da Hepublica.

f~encia

AllTHUI\ D.\ SILVA llEI\NAilDE8.

Francisco Sd.

DECRETO N. lu .17 ~ -

nE

to

DE

oun1m1t1

n~r.

Ul23

Abre ao Ministe1•io da Justiça, ~~ Ncgoç-ios Inte~·ioi"CS o Cl'cdito
especial de l. 604 :840$000, para JIO(lamento das clespez11~
já e[fectuodas e a ef[P-I't·,t,m• com. o custeio rio Hos]Jifal Ge1'al de i\ssist,.ncia, olrJ .'li rle rl,~zeml1ro de I!J2:J

O Prcsidenf e da Rcpuhlica rios E.~ lados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal dP Contas, nofl f t'rmos do art. 93,
do decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve,

AC:'I'O~
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usando da autorização constante do decreto n. 4. 735, d~ f3 de
~dembro do 1923, ahl'ir. ao M inisterio da Justiça e N agocios
Interiores, o c redil o especial de 1. 604 :340$000 para pagalllf'llto das rlcspezas j{t effectuartas e a effectuar com o custeio
do ITnspital Geral dn Assi~fPncia, até 31 de dezembro de f923.
llin dn .ranr•iro, 10 de ottluhro dr; 1!123, I 02" da Independ•·Beia P :l;," ria Hcvublica .
. \ll'l"!HJR DA fliLVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

J>P.CIH~T()

N. Hi.17:í

-~ Tm J(j OE OUTllllHO nl~

1!123

Iksap:··npria, 1wr uU7idadt• publica, os tm·renos de pl'or-riedad~
tJ,; .Jo1'(1e Na•1n ,. José Fm·lan, situados na cidade e comarca
de AraJ'OIJUtll'i-', S. Paulo
O Prcsidenf.o ila Republica dos Estados Unidos do Brazil:
f::onside1·ando que os terrenos de propriedade de Jor·ge
Nn~ n ·~ Josr\ Ft:rlan,
situados na cidade e comarca dfl
Amraquara. S. Paulo, aquclle com 9. 887 metros quadradoA
e e~t" com 3. 9:W mPiros qt1adrados, são indispemaveis á.
cr•II~trnrcão de ;m!riio destinado a serviço federal;
CnnsidPrand.) oue é de grande urgencia semelhante con~f.rtH';:ãr•, afim rir• •Íão paralyi;ar· o serYiço a que SP destina o
r~H'ornr• preriio;
TTrmndn da ati.rilmicão que lhe confPrcm os arts. 5" e 41
rJ;, dr•rTPtn n. t,. m>f., de !J dP setembro de 1903, expeolido por
fnrt:rt r! a !I• i n. f. 0:..'1. r!P (j dr agosto anterior, n nos termos
rl1 ar!. !J!J, ~ 2". 11 III do Codigo Civil, decreta:
.\1'1'!!0 nniro. Ficam desapropriados os terrenos de proprif•rladt• de .Torg-3 l''ayn, r~om 9.887, e José Fmlan. com 3.930
Jlll'tl'('~ qtHHh·ado~. siluados na cidade P ccruarl'a de Ara!'atJllara, .-:. Paulo.
Rio dr Janeiro. 16 de outubro de 1923, 102" da lndepenrlrncia c 35" da Hepublica.
AR'I'HllR 11.'- SILVA RimN.\P.DES.

R. A. Sampaio Vidal.

DF.CTll~Tn

N. Hi.17r. ~- nrt :17 m~ our'I.miw DE Hl:!.3

..1 J>JJ1'ot'n o l'l'fl!llnmento esperinl para os ,,erviços de contabilidadf' e f'St;riptw·oçau da Directoria Ge1'al de Intendencia
tfn Guerra

o PrP~iriPntP drt fil'publirn doe Estados Unirlos do Brasil,
•J·rtlldo da nlfrilntir:iio lJllf.) lhe• t•mifere o urt. 1fi n. 1, lla
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Constituição, resolve app·roval' o regulamento e!'lpecial, que
com este baixa, para os serviço>~ de contabilidudo (i Pf\rripturnçri.o da Directoria Geral de Intendcnria da Gucrrn.
1

Rio de .Tanriro, 17 de onfnhro dr 1!l:?:J. f 0:.'" da Inr!rprn-

d!lncia

G

:.15" tia P.epuhlica .

.\n•rfl\'11 1>.\ SIL\ \ n~-:n:-:.\lli>I·:,.;'

J lr.rtrtlllrillll F o riu (/,• .1/.,•ncur.

DECnF.TO 'X. Hi .1 i7 -- U'<: 1 J u1: ouTnmn m. 1!l.'.'~l
Abt•e a.o Mi11istcl'io da.

rJHCI'nr. o r·tr•tlitri CSJH'Cittlllr~
eelli.'ÍIII•'IIfus 11 1:! Íllf•'l/11"

para ]m{Jamenlo de
Cent1·al 1lo E:rt'l'cilo

12:128$ti68.
dn lfos]Jilrrl

O Pl'CRidcntc da ft('puhliea dn.< F,ç;fados l1nidO.-' 1ln Bru~Il,
anloriza~ão <"nnl ida no ill'l't'efo 11•:-dslal.ivo 11. l.~i.tJO,
tlc 17 de fcvcrriro ult.imo, ,. tl'nd,, ouvido o Tribt1Jlltl dl' f:on1nf\, na fôrma das di~I10,;il;fte.~ Pnt vigot·. re.~olve ahtir. ao !\linistcrio da OnPrra. n <TJ'clilo P><pP<·ial dr> I~: I ~S8:)1if-', para Jlfl··
;!'amr.nlo rle YrlH'ÍIDI\Jll<H lflli' l'lliiJtll'frm a ·I'! inlr1 no." do llospit.al Crnfml do ExPreil". ;~,. :>r. ''" ililn lil''Y n ::1 d1· dn.l'tnln·o
do corrrnl ~~ anno.

llRand•J dn.

Rio de .Tanriro, 1i dr 1llll11hr" '"' 1!1:!:1. lf\'l" da ]TIIlPprndcncia e 35" ria Rrpubl i ea.

Af,.,,·mull'ino Fm·i11 dl' .1/1'/lrtrl'.

DECRETO N. 1ô. 17R --- 1rr: 1R rm nncnno nE 1fl23
Concede isençtío de tlire il os rís {!'11 ta.~ {1·r.~cas de 1Jl'nrNI•' nr i I[
710J'te nmel'icona r drí oull'llS 11!'oi'idendo.t
O PrcsidrntP da Repuhlica do~ J~~ladoc; trnidos tio Brasil.
na conformidnrlr do qun dispõe o arl. :l" e se11 pnrag1·aplto da
lri n. -i.H:'5, de 31 de dezrmhro dP H122, t.lrerPia:
Art. 1.. o Ficam is!'nlas dr direil.os de conRumo !' de impol'tação, bem como das taxa~ <In nxpedicnte. as fi'Uinc; frescas de
procellcncia da HrtnJilliea do;.; .~>·;lndnR flnidns da :\mrriea do

Norte.

Art. 2. o A partir da data do prcscniP rlcc!'r•lll, crssarão aefinitivnmcnlP 09 favorrs esp1~rinr>." con<.~l.'dii.lu<> a tliYrrRos pro-
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duetos daquella procedencia e cuja concessão havia sido interrompida no corrente anno.
Art. 3. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 18 de outubro de 1923, 102" da Independrncia e 35" da Hepublira.
M1'HUR DA SILVA RERNARDES.

R. A.

DECRETO N. 16.179 -

DE

Sampai~

Vidal.

18 DE OUTUBRO DE 1923 ·

A uto1•i:.a o Ministro lia Fa:;rmda a emittil' apoliccs da divida
publica, intcma, até a importancia de 800:000$, para pagamento da im1n•cssúo do 17" volnme da "Revista llo Supremo
'1'ril11wol PPdeJ'ul" ~~ dd onll·as p1·ovidencias
O Prrsid1'nle da RPpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
na fúrma do nrl. ·I:! da li' i n.
ô32, r! e 6 rle janriro de 1923,
df•r,·efa:
Arl. 1." Fica o l\IiniRÜ'O da Fazenda autorizado a emittir
apolices da diYida publica, inl.erna, da União, do valor de
1 :000$ cada uma, juros de 5 o/o, até a importancia de
800 :000$. patwl. dPstinadas ao pagamento de 54!l paginas imJll'l'ssas do 47" volume da jurisprudencia do Supremo Tribunal
Petleral; hem romo do serviço de stenographia, redacção de
J mwes e deha Irs do nwsmo Hupremo Tribunal o além do da
quúla movei á razfw de 30$ por pagina da citada Revista do
Sup1'rnno T1'ilmnul, ludo rlc accOrdo com o contracto celebrado
pl'!n prPsidPIII o daquPlln ll'ihunal, em 28 de setembro de 1922
f' appi'OYado, para lorlos os p,ffPitos, pelo art. 1:1 da referida
lt·i 11. ·L !iiL', ri f' G de ,janeiro fie 1923 .
. \rt. 2. • Fica aborto ao Ministcrio da Fazenda, o credito
c~pPcial de 800 :000$, para occorrcr ás despezas de uue trata o
ar-f ip;o anterior .
.\t't. :J." Itovogam->w as disposições em contmrio.

'1.

fiio de .J anciro, 1R til' outubro ri e 1923, 102• da IndepcndPncia 1• :J!í" da Jlppublica.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDEB.

R. A. Sampaio Vidal.
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ThEQRETO N. 16.180 -

DÉ

18

DE OUTUBRO DE

1923

Abre ao Mi11isterio das Relaç!Í!'.~ E:rtrriures o Cl'edito especial
dl?' 50:298$6f.l, ott.ro, pura occm·rr1· dç dl'spezas com os
Embai.rada:; no Me.r;ico, no Chile, na ]{cpHblica A1·ge11tiwr
e rw .la)Jt"io e clern as dotar;í'it'.< de olugu!'( rl~ chancellm·;rrs
e ronsel'Paçfío do predio do Embai.rnda 1'111 Jlur·no.~ A11·~:s
O Prr~irlnniP da ltPpublir~n. rio-' E31.arlos Unirlo~ do Bra~il,
usando da au!t,riz:H;iio cnnslantP flq t!Perl'lo !PgislaliYo 1111mrrn lt.l!íG, rlP !ri til' oul.ullro rJ,, 1\l'!O, lr•ntl(l ~ido consul!ad"
o Tribnnal tlr C11n!a,; r nnvid11 o :'llinistro da F:Jz·r•nda, n:,s
tm·mos do~ arts. 9'2 P 9:i rln Cntli!l·n rla C:ontahilitlade qtH'
haixon eom o rlrerl'to 11. 15.ittl. dP H ,J,. ntJ\'Plitbro dt~ 1923: e
Conc:idt•l'antln qnP pPlns dPi'·l'f't(l~ n. 1 fi. I lU. !lP ;>;1 tlt~ 111art;o
dr 1!)~:2. 11. I:J.G:lH dP l'! {\,, julll11 d1• ·!!)~~f' IJ, l~·.i~d, dP ~!í
outubro de l!l:!·!. foram l'P'PI'l'liY:tllli'Hlt• t>lc>vadns :í ealr>g'oria
de embaL"'ada~ ns l'C'fH'esrnl:H:iiP~ diplomai ieas ,Jn Brasil n0.~
ER!.ados llnitlos 1\ll'xirano~. no Chil" P na. !1Ppnl•lira ,\rgcmtina;
r.on~illrranrln qnr n IC'l n. \.ti:1?. dl' ·G "" ,i:HII'irn 1ll' 1\1'!:3
não. rlolnu na verba !1• tCorpn DitllllHH11ir·o» do art .. ;~5 a~
refr~ridas embaixadas de acr11rdn t•nm ''~ eitado~ dPCrl'tos, P limitou-~r a mantrr as antrriores rlntaçõc~ nn:amenlaria~;
Cnnsirlr•r·antlo qur sãn diminntr~ as dotacõe.s crmstanlr,s
rtos I'PÍI'rirln;; rlt•m·rto-4 prtra nltl!l.llPl da~ chancPllaria.~ da" F~m
lmL-:arlas no l\IPxko " 1111 l:llilP r~ para as rlPSP~"Z:t' l}p conserva('iio d11 prPrlio. llinp;•l.:•. illulllinal)iin. IPIPphotll'. arnwcimeulo e snlario!'l dt~ pnrt.•iro. cottlinurH r ~·(•r·:cnlt•; da Embaixada na Rcp11bllra At·~<,I·Piinr;
Con!litleranrto Qtl!l pP\IJ hH\Io dP H·r 11111 JH'rlprin naeional
brasileiro o actnal Pdifiein da 1w~c;a Embaixa1la "111 Bn1•no~
Aires, tnais SC' impõp uma !'nrinltn:·.a eoH'wn·acfíu do llll'-<1110
itnmnvrt e suas rlr·prnrlrneia":
Consir\Hando QUI! a cilada !Pi ot·çanJPnlal'Írt n. lt.!i:1:.?., rle
6 do janriro rlr Hl'2:~. art. :?ri. ni'io ron.'1ignnu dntrtçfío a\!l,uma
para n ulugurl da rhttnc·Pllaria da nntiga \Pga1:iío t'lll Blll'll"~

Ai te~:
·Consirle1·andn flllP rnm n sna fll'"mnção o emlta ixad11!' Pm
Buenos Aires lrm rtirPiln a untn 1\ifrerrnr:n dP YPneinwTlt'ls
durantr dons mczr~ de 1\1:'". na importnnria rlP l :111$111,
ouro:
Consiclrrando ainrla flUP no'' ll'l'lllll:" da aulnrizar;iio constante rio drcrrln legislativo 11. '•. Hi6, dr l:í de out.ubro de
1920 foi elcvncht á ralo•gnria rlP Emhaix::~rla rt l'Pfll'esrnta1;ão
diplomatiea rio Bra~il no Tnqv•rin t\P .ln11iio. pr\11 tfpr•rf>lo numero 16.028,. de 311 rir auril oi" 1!J:':l;
:Consi<lrranrtn. finalmrntr•. QliP pelo ill't'l'Pin n. \!í.!dO. do
23 dó 111arço rle 192? não f11i :ti!Pndirl~ n llPrro;sidarll' 1le se
nonwar \lm priml'iro seerl'lnrio par·a a Emhnixada no l\fpx:icn.
mas qnP r<~la c:tlgencia pór!P ser "nlisfl'ila "Pm n•1~tnPnl.o de
drsprza. rom o anrovPilarrwnln rir nm tln' prin11•irns .'l'erctarios actualnwnl f' avu\!';n~:

Decrrta:
A ri. 1." Fica ,..]evada para 1 () :000$ . nurn, a dntaçán
annual para o alugllP) rla ehaTH'Pllaria tln 'Emltnixn1h rln Hrac;il
nos E~ldos Unirlos l\IrxicaTHJs, con~taniP dn "''1'1'1'1" n. 15.111\
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de 23 de março de 1!l22, para 14:000$, ouro, a dotação annual
para o aluguel da Ghancellaria da Embaixada do Brasil no Chile,
(~onslanto rio dPcrelo n. 1•5. 55e, de 12 de julho de i9_22, e
para 1~ :000'$, ouro, a dotaçãtt annual para a conservaçao do
Jll'Cr!io, limpeza, illuminação, tl~lephone, aquocimento e salarins do porteiro, contmuro'l '' ~erventes da Embaixada do Brasil
na HPpuhliea. Argrmlina, con~fantc do decreto n. 15.751, de
::;; de oulultru dr Hl:!:!.
Art.. :.!." A I•:mhaixada do Brasil no Impcl'io do Japão se
curnporá dP UJJJ Pmbaixarlor eom o nrt\enarlo rle 12:000$, ouro,
p;rat.ifira~fto t: :000~. 0\l!'tl, r J'f']JI'PSP!ll!lÇÚO 1'2 :000$, OUtO, anJIIlUI',;. dt! um prirtwJro sl'erPtario c um segundo secretario,
como :u~ll!alnwniP, r~om a rio fação annual dP 1 O :üOO$, ouro,
}lara o alng-uf'l tia respcr·tiYa chaneellaria e tle 1 :000$, ouro,

IJ:tl'a

o nxprtliPnte.

Art. ~L" f<it·.a rrPndn um logat· rlP primriro secretario na
Emliaixad:J do Hm.~il nos Estado~ Unido~ 1\lexicanos, sendo
dt•Hignnrlo para st•nir nrsso po~<tn um dos rluu~ prnneir'os sendario~ m ulsrt~ tlr qne t rnt a n § 7• do art. :!'' dn rc~ulamenl•J
d•1 tleer'Pito 11. I \..(iríí. dP 11 dp frvr1·riro de 19:!0.
Ar! ..\." Pa 1a :11 ft·ntiPr ;ís rlrspezns df'C'Ol'l't'll I PS Llos art.igos
Jll"t't'••dt•Iilo•< " dt"; dP!'rt'!os 111'111' l'Pl"Pl'irlos, fir•a ahPrf.o ao Minislriro da~ lll'l:P:<It•.; Ext.f'r'iOJ'l'f: o crPdilo f'~!lf~eial rJ,. 50:2!lH~G11.
(eint'tH!nla ronlrt•; dn:t.•·nlos " HOVPnla " oito mil sciscenfo;;; e
,;nzr n;is) to\11"". cr•ndo I :I t L~ I U, ouro, para n•forço da verba
!I" tio arl. ?li rla lr•i 11. 4.::í5ri, de tO rir ago,;to de 1922, afim
dt• al!PTH!t•r ao p:n,amrnfo tiP difff'rrn~~as rios Yencimenf.os e
ltlaif; 2:. <;:. :tllll'l' a llif'8ma, dcvirla ao ernlJaixaclor na Rrpupnhlir·rt Ar.r:t•nl ina nns rnP?.rs de !10\'f'll!brn e dPZt•tnltro de 1!}2:~.
,. 1\l: JS/::;;,uo, oJJI""· pa m rf'l"tll"('n da VI' rim !I", do n rt. 25 lla
l"i 11. -Lfi:::!. t(,.: ;; df' .ian••iJ'tJ de t\1'.'3, al'im dP attmuler :h;
rl•·~peza" 11n rnnPnf" annn da·' J•~mhaixadns do 1-li'a;;il nos Es1:,dns lJ n idtt~ 1\f t•xi t·ant~:i, no Chile, nol Hrpulll ica Arge-ntlna e
mo lrnpcritt rio .lapãn, as;;irn diseriminadas: diffcrencas dP~
't•nr imcn to': rins rm h a i xarlnrPs ( urdl'natlo, gra I i fi rar;iin -~ l't'Jt>pl"P~t>.nl:lt"·:itt) :-:t•ndo o:; do Pmbaixarlor no .lapfít~ caleulados a
pat"f.ir de I df' ttlllllbl"ll Ctii'J'eJI!P• 15:750*, OUI'll, t' mal~ 23 ~)\.,
i~fo f.. :; :\1:3ilj\r·.no, nnrn, diffPr1mç.as rlr~ aluguf'l n expetliont~
11'1>: elJalJCI'ilari:J~ t• pnn."f'I"Yaç:ltl do p!'erlio f\ lltilr~t:'i r!Psp•YJ'I na
.J-:mltaixarla f'Tr! J:uPnos Airr~-1 !!D :500$, ouro.
Ar f. fi." ltP\"tJ;r:nn-··.r• as disposi\:Õrs Prn conl rario.

Rio rlt• .J:1nf'iro, IR rle oufuhrn rle 10:.':3, 10::' 0 da IndeI'''Jlflt•nt·ia '' :lr,., th llt'JIIlhlira.
·
An1'ttUJl 'IH RILYA HFlllNAilDES.
Jos1; Pclhr AliJes J>achrco,
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DECRETO 'N.

1G.18l -

Dg 18 DE OUTUDRO DE 19<:13

Crr.a um consulado lumm·ario em Bela1·ado,

tllt

Ytt.ao-Scavia

O Presidente da Repuhlira dn~ Estados Unidos ao Brasil,
usando da autorização concedida prlo art. 4", Jct.tra a do dl'creto n. 1•í.Oti8. de.H de fevereiro de 1920, dcereta:
Artigo uniro. Fica errado nm l'onc;uladn ·!Jnnor:uio em
Belgrado, na Yngo-Slnvin.
Rio de Janeiro, 18 de o11tuhl'll rlr ·1!1?:1. JW>• 11:1 Tnrlcpend<'ncin c 35" rla Ropuhlica.

An•ruun

DA SILVA BERNAI\DES .

.Trw; FcU:r Alves Paclwcv.

DECRETO N. 1G .182 -

DE 20 DE OGTUDRO DE

1923

Reaula a applicaçrio da ta.rrt ma:rimo da fm·i(a nl(ondrqal'ia
O Presidrnfc rla Rcpublica dos E~tados Unidm; 1lo Brasil,
nttendcndo ao que dispõe o art.. 5:! das disposições preliminares da tarifa das alfandngas, revista rle accôrcto com a!'1 !Pis
t!S. 640 e G51, rle 14 n 2.2 de nowmbro de 18!Hl, decreta:
Art. 1. o De 1 de janeiro de 1924 ~'m dcanfP, ficarão RU-·
jeitac; á taxa maxima prcYisf.a no citali,, art. 5a a,; met'cadorias 1los J)Uizrs qlH~, com tluaR ou mais pautaR ITP tal'il'as clit'fPrenciaes, não appliquem, rlaquella data em dcante, a pauta minima aos product.os bra8ilciros, faltando assim ú J'Pciproi'idarle
oevida pelo mesmo tratamento de taxa minima, que aló agora
lhes conrl'dc o Brasil.
Ar!. 2." Aos paizrs, nas eonclic,:iít>~ do at•fign aniPI'iOt', quP
a 1 de janeiro de 192ft ainda estejam nr~·nciando com o Bt·a~nl um acrôrcto ou conyrnio comHwt·r ia L que colloqLH' ns pro·
duetos nacion:!cs I! as snas pautas minirnns, sünent c R••rú applicada a taxa maxima Ri o nccôrrlo nn rmn-cnio não rsl iver nltimacto att\ 1 de fever('Íro de Hl2·'>, l', portanto, dP.~Ra d:!ta em
dcant.c.
Art. 3. o Nos tr-rmos rlo mesmo art. ti:l, a taxa max1ma
ser{. diminuída no todo ou em parte, conforme ,julgar conyeniente o Governo, á vista da concessão qnc aquclles paizes
façam ao;; productos brasileiros.
Art. 4. 0 Revogam-se as disposic,:õcs em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de oufnbro
dencia e 3rl da Hcpurlica.

de~

1923, 102" da lndepen-

0

AR'l'HUR DA

SILVA TIERNARDES.

R. A. SamJJaio Viclol.
Miguel Calmon du Pin c

José Felix Alves Pacheco.

Mm~irlc:.

AC'l'OF.I
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nE '?5 DE orrTunno DE 19:?:-J

App1·ova c manda e.I'ecutm· o requlamento da Di1·ectoria da
Pesca c Saneamento do Littoral, anncxada e subordinada
IÍ lnspe('toria de Pr•1·los c C1Hlas
. O Presidente da Hrpublica dos Estados Unidos do Brasil,
u:;nndo da autorização contida no art. 13 do decreto n. 4.015,
de 9 de .ianeiro de 1920, revigorada pelo art. 11 do decreto
n. ''. ü2G, de 3 de janeiro do corrente anno, resolve approvar
<~ mandar exf'eutar o l'egulamento que a este acompanha, assig-nado pelo almirante reformado Alexandrino Faria de Alencat•, ministro de Eslallo dos Negocios da Marinha, organizando
r. Directoria da Pesca c Saneamento do Littoral, annexada e
tmbordinarla :i lnspcctoria de Portos e Costas; revogadas as
disposições em enntrario.
llio de Janeiro, 25 de <mlulJl'o de 1923, 102" da lndepenIIPnt·ia e 3fi" da l\Ppublica.

Ait'l'HUll D.\ SILVA BEitNARDES •

.4/r•:raudl'ino Fn1'ia de Menca1'.

Regulamento da Directoria da Pecca e Saneamento do Littoral,
annexãda e subordinada á Inspectoria de Portos e Costas, a que se refere o decreto n. 16,183, de 25 de outubro
de 1923.
r..\PITULO I
Art. 1. o Ao !\linisterio da !\larinha cabe a adminisf.ração,
llircrç:ão c fisclaizar:ão da pesca e saneamento do littoral, nclla!'l compre hendida.c; embarcações, instrumentos, pessoal, policia nayai, arlmini,;trnlint c escoteiros do mar.
Paragrapl10 unico . .\' TnspPcloria de Portos c Costas eal•er{t a snperinlendcnria desse,; servir,os, por inlermcdio da
Dit·Pcloria da Pesca.
Art. 2. o A Direeforia da Pesca, como reparf.ic:ão federal,
exerecrá no domínio fluvial, nos lagos c lagôas da União, nas
agna~ terrif.m·iaes brasilriras (dentro de tres milhas a partir
tio lif.loral. dPsdP o Caho Orang·e, na fo::o: do Oyapock, ao arroio
Chn~·. no Rio Grande do Sul)) e ilhas. a .iurisdicç:io compatível
com a nalurcza rlc seus serviços administrativos, ficando direcf anumte suhnNiinacla {1 IHJ)Cctoria de Portos c Costas.
Paragrapl10 unico. A dislancia de tres milhas será contada
para ftira das linhas rccias que unirem as pontas mais salien11'!" do liltornl, dislanfcc.; no maximo dez milhas umas das
oufr:1s.
Art. :J.• A Direetoria da Pesca tem por fim:
n) forna1' cffcctivas as providencias "lecessarias para o
<:;nwrtmenl o do lif.loral:
TI) estudar e divulgar os recursos naturaes das aguas bra<~ileiras, drsenvolvel-os- tanlo quanto possivel, regulando a sua
nf. ilizaeão;
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c) fiscalizar e superintender as confederações e colonias
de pescadores nos serviços que lhe são affectos; bem assim,
os mercados, depositos e estabelecimentos de pesca e suas industria~;

cl) animar as industrias da pesca;
e) pt·over o povoamento das aguas nacionaes com ns ospecies mais valiosa'!, quer indígenas, quer exoticas, tanto de agua
doce como de agua salgada, por meio dos melhores ensinamentos da piscicultura,
f) pronlllver e incum!Jir-se rlo levanfamenlo rln rarla batlmef.riea da costa, delerminn.ndo e loealizando os pesaueiros
ü 1\pocas apropriadas ás pesca!' ia"';
·
y) orgallizat· ttm musl'u dr apparrlltos c carlas de pesca
e rir coi!Pt'i,;ÍII'.'\ d1• r~IH'ek-: das fatttiaS mal'itinta, lacustre e
flm·iu!:
à) Jn•ovidmwiar para entH·cssfio de ferrenos dn inarinha e
l.erJ'l'll!l'-~ t•ublieo<: na~ eosfas ~~ 11a,; ilhas, [lara fundação dP. eolonius d•· JH'fW.athll'l'.~. c:;lahl'l••l'.ittll'llfn,; d•~ Pl':wa e do a)n'oYPitamcnlr, induslrlnl rlns !Jrodllc.lo~ aquaf.lco~; Htl!!:got·ir a dpsapropl'iaç:to por ut.ilidndr JlllhlÍI'a d11>1 !Pt't'I'TlO~ •JH'I'Os~al'ins á
edifii'HGÜO d1• r~t'tJlas, P~lall'it·o':, pat'lJIII'S, tlt•po:;ilo:;, :·mlga, J'rigot·il'ir·ns, 1'11'.. :
i) promm·Pt' a illl)Jtll'iat:iío I' l'llttsl.t'lll'r:fío no paiz nt• cnthat·ral,'lti'S lllo\·idns a mnfnt'"'' d1• 1•-.;plosãn, f'lllllhllslfin illll·t·tm,
a ·vapor ou a YPl::>,, drst imu:n:: ••xc·lnsi\·amrnfP :í pP~ea n ao
tran:·.not'il) do JH"Warln pPla~ stw~ installaçiiPs n cr~radcrisli
ros; rios npparP!lwP- dP '!'I'SI'D I' m:1icl'i:~l Jll'nnrio p:n·a o J'Pparo
dos nu~«mo~ 11 malcl'ial pr1•ci:;o p:wa a in~lall:H:rto dos scn·ir:os
clP 'PPl!paro, salga r con!'Pt''·r~ do l"'i.\.P, inclusi\'1' os aenPssnt·ins
e llpt·esfos pat·a o acondieionanwnlo de poixn I'On<.<r!rvado, de
combn~fh:rl p:1r2 n fnw;cionanwnfo rins h:ll'l'OS " r\Pn\His inslnllnções alt inrmf es :'• indu si ria da {li'Sl'a.
§ 1. • Por rolonia rlP Jlf'Sf'adot'l'~ SI' cnmprrlll'lllln tot!n o
agt'lllHllllrllln dr. pPIO mPnn:1, f{ll:lt'f'llfa ln·aHiiPit'IIS tni!o.~ on naturalizarlo<;, rnalrirul::>do~ t'OJJto pPsr·.adm·ps mt:,; Capilanias ele
Portos P p,slnhelr.cidos l'tn zo11as lintifndas pl'l:t Dit·PefrH'ia ria
Pcse~l. fr11rlo por fim 11nil-os pnr lai'OS rle salidat'iPdarlr fraternal. prornon~nrlu in~frU1'.1;fín, n11xilio nmf no fl pt'OR)wt·idade
fios a:->sociarlo.<: e suaR fnmilia'4. YiHando parficular'tltcnfp, a wa
ut.ili?.:tr.'ío romo att'i'il:arPs da :\Tm·iltiJ:J, na pnz f' na r:nwrra.
§ 2." Han~r:í duas "~lH'I'Ít''; dP r:•mfcrlrt·ar:õ,.;;: I'S!fldlt:H'S e
geral.
§ :L • Por confPrlerr.ç:fío I'Sf artual comprPbende-so o agrupamt:'nfo dP. oclrg&rlos das eolonias de um 'Esf.aclo, com n fim
rle tratar rlP mwstões rle SPnR interesses e r~JpreRP.nlal-as perantfl os !)OrlcreR puhlicos r privados, em .iHizos ou fóra
dclles.
~ 4. • Por eonfcderaçfío ~·em! romnrehcndc-.sp, o ngruramcnto de delPgarlos das conferlrJrai~ÕPs estn.rtu:1rs r delcgarlos
das colonias rto Rst.arlo do Rio p, do Disfrietn FerlPr:ll. Ter:í a
sua i'r\rln na Capital Frrlcral. r~h1•nrlo-lhe a administra1;ãn da
Caixa de Rol't'or·ro« ria Pp:o;ra.
•\rf.. ft. n . \ Dirrl'toria da PP'Wn. rom s(\rlc na Canil nl Ferlcral. trr:\ em l'ada Capitania P Delr·g-aria tto,; :Estados um official da ~.rmntl". romP ~ru drlrg-ado.
t\rf. !i.• .\ Dirrrlm·in da PP<:(''' f'P inrumhír:í rlP pslahcleCIW na<.; zona~ dP ''"~cn n in~fnl!'t!~'in dP Cnlonins "" Prsradorcs,
demnrcrmrlo-»s . ·
Par~1grnphn unirn. l\~la" rnlnni~g ~f'dín rRinhrlrcirl3R rle
nrefrrctll'lfl nos nnr~l"n~ dP fl"'"·:.dfll'f'~ .i:í ,.,i ..d•·lll••s no lit.tcral.
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_\rt.. G." A DirPolcria da Pesca e Sancauwnlo do Littoral
cnnl iuuará a manter:
n) um muson JlUl'a exposição de producfo:-, naturacs c indusll'iaes uquieolns, insl rumentos e apparelhos dn aquicultura,
mappa<; ~~ cliagrammas, phofop;raphias e miiJiafuras, l'PpreHen:ando os divcrsn:-; protw,.,sos do pPsca f~ os t'l'sllllados tios tra1~-ti !tos dos ga!JiJ!d.•_•s;
h) scni\)OS dn ··xpediPntc n coufabililladn da tlirectoria,.
l'egist.ro de instrnmentos I' bareus de pesca, reg-istro de ColoHias de Pesr:adm•t•s n ~IItH! escolas, em prezas rln pnsea, PSf atis(iens e uma Jtiblioflll't'a dn livros, revisla:' I' puldicac;í"írs sohre
a~s111npl.o>: aquil~<l:as;

c) a puh!ie;u_:-iio ""· lllll boletim nwnsal, n :JIIllllafiiW!lfe rle
alunmack, c:on: Pndo o IIJIIVimento iudusf r ia! da pest•a. PlliJH'Pztts, ~~stati:;f it~n:-,, nnf.;l'ias Roln·e Pst:olas n pt•ogramnJaS dos
rPspcct.i\·us t'tlJ'sos, infornwt:ües sobrn as Colnnia='l dn Pescadot·c·.~. snas •·nn:·~·dPral:í"ít•s " f.odns m; drmais dadn~; rdcrenf.es
;í fi''>Wn, illll:;lmd••s t'OIIl ~~-~tampas m·c·pssarinR. dPniJ'O das vcrJ.a:; yof:u':•s pP!n t_:nngt't'~'"' Nnl'ional.
. .
:\ri. i." .\ I J::'f'l'fnlla da 1'1•son c• ~ancanu·ufo do Lif.toral
l"-:l:•l•t•1••t'•'l'<Í, ,·, ''~c·dida da.: tu~r"~sidadcs do uPs~"llHllYimer.t.o
dos sc·us f'c't'\·ic:os I' dus reent·:-;os opportunamenfc concedidós
i""'l" C"n~t'c'c.::o 1'\:winnaL r,ahindes, laboraforins. :1qnariw1, f'llll•at·t·a··-ilt·.· fJai':J •·::ludm·. Pt'l'l!llo~u·aphie.os n fPllllllir~o;-;, e;wolas de
1'''·' ,·adot·f•:-:, Pi•·., J~at·a o t'tlll.~f anf n progrnsso dc::sa:-; inrluRtrias.
Arf. :;l." A llit'l•t·toria da PPHca m·ganizar:í lllll gabinef.e
dP idcnf if'it·;u·f\o ;nJ!IntlaniP para o :-~erviro dP matricula de
Jll"\t':H1nrl's, di•sla•·3Jtdn-,·t•, >ól'tllpt·c que po::si\·r1, funccionarios
do <:ahinPf P dt• 1dt•nf i f'ien1;iio da Armnda.
_\t·f _ n." Os H'l'!ll'sos financeiros para us senicos da Dil'~'l'lnria tia l'f'~t·a " ~anPllllll'nfo rio Lil.foral, serão incluioos
na \el'ha "Pt•st•a " ~aJJt·nlltr•rdo do Littol'al", t·orwerlid,.. pelo

11111

Congres~o.

C.\ PTTULO 11
1~11

l>ERROAT,

AI'!. 10. \ llin•r·.fOI'ia da Prsca terú o seguinte pessoal
:orlminisfraf i\·o n f Pdmicn:
1 direnfnr', ot'lic·ial ;,upPt'ior tlo Corpo da Armada;
1 suL-f! ire•(' f OI'. nff.icin 1 subalterno do Corpo da Armada;
3 auxiliat'l'S, offidap,~ subaltnrnos, sendo um commissario;
J medico mtYal;
·I sec"ct;~t·io. c iY i!, enm Ymwimenf.os de 700$ (setcccnt.os
mil rMs) mensans;
J profocolli~fa. snh-offieial rlo Corpo da Armada;
1 escreyt·nle-rladylng-rapho, sub-official do Corno da Armada;
f enfeJ·mriro naral:
I pol'feil'll, su!J-offiei:il da Armada, reformado, em cornmiss:ío;
'2 sel'\'enfl~S dn pesca, com 150$ (cento c cincoent.a mil
r•'i<' mcnsaes dr.~ Yeneimenf.os;
1 pel'llo rlc nwl.ores c· machinismos em geral appl!eados
nn JH)sca c industria:,; c·mTclaf.as, engenheiro machinista rcforn1ado da .\rmada, em commissão;
1 taxidermista, com GOO$ (seiscentos mil réis) mensaes
de \Cncimenf.os (j{i conf.racfado);

1 photograp:ho, rom "1.50$ (quatrocentos e cincoenf.a mil
rP.is) mcnsaes de vencimentos (já contraclado).
Art. 11. A Dircctoria da Pe8ca n Saneamento tlo Littoral ter:i a seu serviço navios oceanogt·aphicos c cmharcações
auxiliares, }Jara c~colas dP pr~t~n, dPYirl::mwnlll guarnecidos.
L\ PITULO JJf

Ar L 1:?. :\o dircctor da

l)PSl'a

cornpct ••:

o.) mani.L'I' a sua dirccfot·ia na mairw orckm, fa~.rndn cmnprir todas as clisposit;õe~ lega1:-: P rcg1Ilamcnlan•s 1(111' Sl' dt:iili-

nam a seus fins;

subnwllt~l' :í. lllH'I't~i:11:~n do Í!iSpl.'dtn' dP 1'111'los ~~ CosresttllarJos do" lrahall!o,; lfllt' llt•.~ sPjam eominl'fl.idos;
c) fiscalizar ntimH~·io~aHH•nf•~ o runt~c.iomtnu•nfo da.'\ ~~on
fedet·à~.:õcs c eolonias clP ]'c"cadcn·t·c:, dn modo a c~f:u· aplo a
prestar qnacsqtll'l' illfnrma1:i'íf'.'-' ao in,;pt~rfnt· rl1• Portos c
Costa.;.;:
d) rcdigit· ·~ fazer d isf I·ilm i1· os asiso:-; t' im;l 1'111;\:Õt·s rc!a(iYas aos scrvit;os da pesca e saneamento em geral;
e) }Wopot· ao inspcei m· de Portos e Uo:-;las as medidas
que julgar mais lltcis ao drsenvolvimenlo dos serviços no seu

fJ)

Ias

os

cargo:

() 1u]n·rsrnl ar ao im;pcctor de l'm-Los e Custa~, no corl'lll'
do mez de dc?.cmbro, rclaf o rio minucioso annual, eorresponrlente á directoria a seu rarf!O, de lodos oR :,;crvieos rcfrrcnles
á Pesca c ao Sancamcnlo elo Lillornl;
q) sttl'gerir a nomeaçfío do f!Ps5oal pam o l'ITVi(;o :-;oh 11
dirccr.iío da Direeforia da PPsca;

h) fa7.f'l' re~dstrn1· a "lliJ·nda t}p !otl"" p,; fHJP"'" t'Ptlt o I'Xtrarlo d11S J'')~ywcf ivns a."Sillli!Jin" ,. a intlit";u;fí,, do Jli'IH;C!'~O
IJtll' fol't•m IPJJd'J alú a tiPeic'iln final:
i) in~l.ilnir, ahrit·, l'lli'I'ITat· ~~ nt!Jril'ar ~~~ li\ 1·ns lll't'l'ssnrio~ pat·a a l'8eriplut·::u:ilo, J>rofol·ollos Pf'IH'l'inr.~ I' lm·mos de
netos qtiP llw digam l'PRfl«'ifn l>il t1:11· pa1·:1 i"~" f'"'"llli~:sfin a um
1los ofl'iciai'H .c:ru-; suhonlinados:
.i) rct·.PlJf'r, fa7.1'!' al'dth:tl' 1• l'xfraefa,· tios !'l'l:;lot·iu:; ,. tlt:mais rloeunH•nf~>s f1tll' flll'l'llt I'IIYiados pl'lns C:JIJÍ(anias dos
Pot·f o,; r• t·Pparfi.,;iic~ dl'!las 11<.~1 "'lld<'llf P:-:, pl'!as Con f'Pclera•:ÕC's
Gct·al t• Esladuaes, Golonias dr' P<'st~adm·r,;, C'lc .• as esfatisl.icas !~ in fm·maçõrs sobre a f Jl'~'ea ,, i ndusf.rias enl'J'elal.as, não só
no que diz reí<pf'ifn á ))ÍoWit:IIlfi!Ia, indusfri:ts, l"~~:~oal" mafr~
rial r·ntpr~'.~::ltlo na JW,.wa. f'"liJ<J 11a ad:qd:u:ilo tl«' tladtlc; lo~is
tir~os !.!IIC inii'I'I'S:<tllJ ao E"latlo l\laini· ria .\nnarla;
/i) a ot·ganização dt~ earlas rJ,. fH'Rl'a ,. a dl'!l'l'lliÍ!I:u.:ií" das
t:lll'YUS d!' lllÍgL'at;;in das tfÍ\"1)1'f\aS (":i!JI'!~Íf'R de )li)ÍXI'S;
f) ::m!orizar. "" ;wetn·d" t'lllll as lll'lkns n insll·w~:·üe~ do
insJWt.·lor dn Purlos r•. t:osfa,.: I' d••nlt·o tltJ:-; 1'1'1'\JI'""~ da'!\crlms
OI'\;amf'n!al'ias, a,; deRpt•zac; da 1'1'>41H'ef iva tliJ'PI;f<JJ'ia:
m) lc.•~alizm· P all!LI'Hi ir:tr :u,; .. ,',pia.~ P Utll'll1Jl''Iif•J~ 'li''' ha.iam tle ~c r •·xpedidPti pda dirP•·I o ria. lll'pniR rk ,., 111 r,.ritli.'\:; nl'lu
~mb-direcl.cJr.
··

.\rf. ~::. "\" ~uh->.lircr1u1· t'Ol!ljH'It•:

,; ' sulJst!lui1· o dirrr~lllJ' 1'111 Hl'llii iiJI(H'oiii!lCI!i.t)s;
bl auxiliat· o rlil'l'efflJ' etu (.odoR O.'l Hl't·vil;os que llHl sãn
aftl'iiJllido~. cmnprind'J 1· Iaz"iltliJ I'IlllJPI'it· :<1~<1'-1 in.'ll•·ul'r:Oe;; o

~rdcns;

·
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r) coufrrir cc5pias P documentos que hajam rle ser expedidos pela direclol'ia:
d) encPt'l'ar o }JOnlo dos funccionarios da dircctoria á hora
J'PA"ÍIIW!lf a);
1?) julga" .in~liriean·is 1111 não as faltas dos funccíonarios
da dit·eclol;ia:
/') JH'OVidt~lll: ÍUl' ~Ot)J'p as no las que tiverem de tiCl' lançadas
'''ll ~~arll'rnPfas, lhTos ilf' Roceorros, etc.;
(I) ser ri ir rei amcnk rcsponsavcl pela bôa conserYat;ão c
dlid~"'nria do lll:ILI•J·ial fluctnante da <lircctnria .
. \rt. 11 . . \r•s a11xiliares compete;
n) lodos os sen iços da directol'ia, referentes á receita e
desvezr1, qu•· dP\'Priío HPr fciloH <J,~ aecôl'do com os Serviços de
J<'azPnda da .\rlll:tda ~~ Coilig·o de Contabilidade, pura o commis:o~ario:

b) aus df'ntais offlcial'~ sulmlli'rnos do Gm·po da Armada,
l'unforme as rwr1~s;;idades do set'\'i(;.o, l'ieando a um delles a dil'l'cl·fto du~ c~col.1~i """ do nmJ'.
,
· ~\1'1. i :i. ,\o l'l'et·etario compele:
a) a guanln " l'onservaçiio dos livros e documentos relafiyu,; a lodos os ;:•:rYÍ(:Os que sn relacionem com a directoria;
bl pt'l'Jlal'<l'' diaJ·iaHti'IIIP o Pxpcdicntc para o t!esvacho ou
as:::ig•HaLu•·a do diredur;
c) colligir ~~ organizar lodos os dados para a claboracão do
l'Pial11rio e almanak annual da directoria;
d) f Pr a sru can~·o a organização do boletim da directoria;
r.\ fet' sou a sua guarda o archivo o a bibliotheca da directoria';
)Jassar certidões de papeis existentes no archivo, de acl~urdo com o drspacho do direetor;
a) incun1hir-sP da organização dos sri·vicos de estatísticas;
1t; ter o I'P~i~lro de tllaf ct'ial IJ 11e~~oal da pesea c saneaJttl~ntu do lill.oral.
Arl. J(i • . \11 prnluenllisla compelP:
n' J't'i.!·isll'a:· a PttlrPga e distrilmi(;ão de lodos os J.mpeis
d<1 direetvria:
ú) etllll~eionae as JlliHulas dos aclos officiae;; relativos á
'lDsca c san1~amnni o do liltornl;
·
r:) eonJ'd' ~na r dn·oHolugieamcnt I' a I'Ot'l'I~S{lOJHieucia offirial. al'iru d•• ~~·r t'IH:adPrnada;
1l) ter 1'111 dia a lisla de r•ndercços do pessoal c repartições
que f Pnliallt rnlat,:ÕI's eom a dircctoria, para o interior e para
I' nxteriot· da ll<'puiJlica, afim ele facilitar o trabalho de distri:.
1111 il;rtn da enJ'I'I'SfHliHleneia;
'~) auxili:_n· o S~'I'J'darin nas suas ineumhenci::u;;
.\t·r. 17 •• \u l'~'l'l'Pn~nlt!-daclylol,'mlJllO compete:
11)
l'~t'l'f'\-<'J' toda a t'fHTespomlencia official, segundo as
minul<ts 1l11l' l'<'<'l'hf't' P <IP aceünlo com as indicacõcs que lhe
fot'l'lll datlas:
IJ) ex I rall i r ~~t'qlias e ::;o etteti!Tcgar das demais attribuiçõcs
l'l't!JpaliYci:i t'Ulll o ~~~n etFgo .
.\rl. H:>. .\o porleim eumtJCtt:
a' aiJrit· ~" fe1·iwr a.-; poJ'tns da rcparticão uiio ~ó nas horas
n•·cessnl'ia:; ;1u I'XJwdicnlu d.iariu, mas tambem nas que forem
dl'IPl'tlliiH1.dótS J1<H' tll'dr•rn supc!'ior, devendo, para isso, compa1'1'1'.1'1', pPio HII'HU". uma hora antes lia que fôr estabelecida para
o inil'iu dvs trabalhos;

n
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lJ) cuidar (la segurança e asseio da repartição;
c) ter a carga e responsabilidade dos moveis c utensílios

da repartição;
d) fazer expedir e receber a correRpond!'ncia official por
meio tle protocollo em que se possa verificar o devido recebimento:
e) permanecer durante lodo o tempo do expediente na
port.aria, afim de polleial-a c rncaminhar deddamenf.n as
partes.
Art. Hl. Aos S!~l'Yentcs cnmvd f' :
a) auxiliar o porteiro, cuidar do asseio e da om,;erva~;.rw do edifício, moYcis c dPmais pertences da reparf.i\:ãn;
l1) fazer o serviço externo ü cxl•eutar todos os rl())nais,
compativeis com o seu cargos.
Art.. 20. Ao med;co n:t\·al CPlllpl'lc:
a) org-anizar e dirigir os serviços de sanealllnnlo do litforal, nos moldrs dos do Dqlar!:n:H:nlo Naeional de ~aude Puhliea:
b) redigir. afim rlc serem impr1~ssos e divulgados pelas
Col.onias de P1~scadorcs, consP!hos nleig :í população littoranca,
quanto :i hygienl', molcstias mais cmumunR, mnios dn I'Ombatel-as, etc.
Art. 21. AP enfermeiro emnpde auxiliar n medit·o em toda;; as was at.trilmiçõl's.
1\rt. 2~. Ao perito de mnt.orPs n mar h inismoR compete
examinar c dar opinião refprenf c ao emprego n applie:u;ão que
possam wr os motm·C's P maehinas qnn se drstinem :is industrias da pesca, fazendo parte da commissãn de vistoria, quanrlo
se tratar de cmlmreações c Pstabelecmicntos ti c prsca.
Art. 2:J. Dentro daR v~rhas votadas para esses serviços a
Inspectoria de Portos e Costas poderá cont.ractar pnssoal teehnico que fôr indispensavcl para o desenvolvimento da pesea,
conserva do pescado, aproveitamento industrial do;; pl'oduclos
aquaticos e serviços scicntificos CIHTI'Iatos.
Rio de .Janeiro. 25 de outubro de t 923. - .llcn.ranrll'ino
Fal'ia dP. :Hcncrw. ·
DECRETO N. 16.184 ---

DF.

25

Dr<;

ouTunno

I> E

HJ23

A.mwova c manda cxccutm· o llcoulamcnro da l'esca
O Presidente da Republica dos Estados Unidos t1o Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 do decreto n. 4.otr.,
de 9 de janeiro de 1920, !'!'Vigorada pelo art. 11 do decreto
n. 4. 626, de 3 de janeiro do col'renle anno, resolve approvar e
mandar executar o Regulamento da Pesca que a este acompanha, assignado pelo almirante reformado Alexandrino Faria
de Alencar, ministro de Estado doR NegocioR da Marinha,
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de outubro de Hl23. 102• da Iudependencia e 35• da Repuhlica .
AnTIIU!t DA SILVA BERNARDES.

Alcxandl'ino Fal'ia de Alc11cm•.
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Regulamento da Pesca, a que se refere o decreto n. t6.184, de 25
de outubro de t923.

PAIC'I'E PIUMEIUA
TITULO I

Da pesca
CAPITULO

Inul

Ad. J ." Enf <·tvlc-sc

o11 Yt!gclal,
lobra~ 011 doces.

JlOL'

pesca a indw;Lria extractiva, ani-·

de qualqucJ' vrouucLo das aguas salgadas, sa-

,\,.L. ~." A ]Jesca t:livitle-sc em;
I - Pcsea maritima:
11- Pl'sca fluvial. ·
Art. :L• A pesca marlLirna alJrange;
a) a pesca em alto mar;
b) a pesca costeira;
c} a. pcsea interior.
Art. .1,• A pcsea do alto mar (! aquella que l:iC faz no mar
lar~o, nas aguas fC'rJ·itoriacs da Nação, além de uma milha da
t•osfa, eoutatla para fó1·a das linhas rectas que unirem as pontas
mais salicni.Ps do li li oral, distantes, no maxirno, dez milhas,
umas das oulras.
a) a pPsea cosi I' ira ,~ at]lll'lla que sr fal\ ai,,; ü distancia
tlp 11ma milha da co.Qt.n. conlarla do mesmo mor!o;
bi a pt~sca intcl'ior é aquella que se faz:
1". nos porlos, lagunas, lagôas, lagos, espmiatlos, bracos
dt\ mar, camtr's e. quaesq111~r outras bacias de agna salgada,
air1da qw· ~,·, l'llllltnliJliqut'lll t'Oill n mar, IJPio Jlli'IIOS, dm·ant.c
11111a JJ:tl'fe do am10;
~ ... nas aguas dos rios c correntes uc agua tloee, fios can:w,.; llaYcgaHds qu~.~ de~embocaru no mar, porto:.; c lagôas, do
JHlllfP ond<· cnmc<;a a mistura da:.; aguas salgadas com as doces

para seu eseoadonro.
:\rf.. 5.
P<'"''n. fluvial é aquclla qun se faz nos rios, nan~ga\·ois on não, e em <JuaeS<JUCr bacias de agua úuee, ondo
se~ 11iio l'at·a ·w1Ji i:· nt'JII o l'lll:;c, IH'Ill o rl.'l'luxo da maré do
0

,\

t·qtli:xonio.
Para~r·avlw

nnieo. A p<\sca fluvial sob a jurisdiccão do

c3o\t'I'IIO FPdcral ''· dt\ que traia o present.c rcgulammJto cí a

I'XI'I"(Iitla.
''·! uus rios qlln lt'tJJJJ suas Jw:,;ceutes em paizus confinantes
c:om o Brasil;
h) nos rio:.; que, nascPndo no Brasil. se dirigem a paizcs
/;unhem ennfinantcH;
e) !los rim; que ~cn•·m de linha dlvisoria entre o Brasil
,. paizl's vi:r.inllo~1;
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d) nos rios que atravessam dous ou mais Estados da
Republica;
e) nos rios que servem de linha divisoria entre dous ou
mais Estados da ll.epubJica;
f) nos rios nave-gaveis e nos comprchendidos no plano
geral da viação d:J. Ilep11blica;
g) nos rios que, futurame11te, forem por decreto legislativo considerados vias de communicação de utilidade nacional,
por ;;atisl'at~rmn n intrre~ses rln lll'i_leut poliliea e adlllinistrativa;
h) nos rios em que, por accôrdo com fJ Estado a que pertencerem, o Governo Frderal e:;laucleccr ou auxiliar navegação propria ou subvencionada;
i) nos rios existentes no terrilorio indi>;pcnsnvcl para a
defesa das fronlciras, forl.ifieaçÕ~'s e eonsl rnet;õcs mililarcc;.
Art. <i. A pesca de alto ma1· p!Ícln se1· exc1·cida em todos
o~ IIWI'I'~. dn tllna l!lilha da ~~nsla. :1!•• o lirnii•• rln~ agun~ !t'l'
ritoriacs das na1;ões esf.mngciras, observadas as Jlrcscripções
do DirPito Marítimo Jnt.cmaeionat nas deste regulamento.
Art. 7." A pesca inlc~rior fil:a limitada peta ac(:ii.o da maré
de sysigia na agua doce, de aer.úrúo enm o at'l. /1".
0

CAPITULO ti
DA FACULDADE DE PESCAR

Art. 8." A pesca ó exclusivamente nacional deslle 4 de janeiro de 1917, como previu o art. 73 da lei 2.544, de 4 de janeiro de 1912, e corno tal livre a todos os brasileiros maiores
de 16 annos, sob condi\:ÜO dn obsi'I'vaecm as prc,r,ripções do
presente regnla.men to c ulteriores disposic,:ões do Governo da
Rcpubliea, tomadas pelo 1\Iinisferio da Marinha.
Art. 9." Todm; os hrasi leiros, na los ou nat.u ralizados, quo
da pesca fizerem profissão habitual, matricular·-se-lüío como
pescadores nas Capitanias dos Portos c estações rlella.s dependentes, c bem assim serão obrigarlos a registrar ou arrolar as
embarcar.õcs com qnc rxPrcerem n scn mist1\r, Pxecpto jangadas.
a) tanto a matricula desses individuas como o arrolamento de suas embarcações será feito gratuHamente;
,
b) para os effeitos deste regulamento o arrolamerlto será
para as embarcações que se empregarem na pesca costeira, na
interior ou na fluvial;
c) os pescadores serão obrigados a fazer parte <ie ums
colonia, nos Estados em que residirem.
Art. 10. E' licito a pesca interior ou fluvial aos nacionaes
que, na qualidade de amadores, n quiwrcm exercitar em embarcações arroladas, medianl c o vagamrnto da 1i(~enÇa annnal
de 100$ por· individuo. fnilo na,: eapi!anias, 111.>:-; Eslados r na
Directoria da Pesca, na Capital Federal.
' '
Ar!. 1 l. ,\ _IJC:'ca a p(;, i~ to 11• feita Sl'lll emiJarcações c de
terra, é facultativa a todos os residentes no terriLorio nacional
t!lern outros onus ou resl.rieç.ões além da:'! mcdidus do polici~
maritima e as de prol ec1;1\o ao IW~xc, l'.oH,;ignadaR no pre~ente
regulamento.
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CAPITULO tn
DA MATRICULA DOS PESCADORES

Art. iz. Nas capitanias dos portos e estações dellas dependentes haverá livros especiaes para os matriculados pescadores de profissão c registro e arrolamento de suas embarcações, segundo o modelo adaptado.
Art. 13. A matricula pessoal será tirada nas capitanias
de portos ou onde for determinado pela Inspectoria de Portos
e Costas, e deverá conter: nome do matriculado, filiação, nacionalidade, naturalidade, idade, côr, rôsto, nariz, cabellos,
olhos, barba, estatura, estado civil, rcsidencia e signaes caracLcristicos.
·
§ 1." Aos pescadores brasileiros natos, que n:ío puderem
conseguir a eertidiio de idade. substituirá esse documento o
cat·tão ou papeleta de vaccint )iiO que lhe for entregue pelo
medico da baude Publica lt'eden,~. quando se vaccinar.
§ 2.• Os brasileiros natumlízados, além dos documentos
exigidos no art. 1:3, drwei"ao apresentar o titulo original de
naturalização como b1·asileiro c ll cadernel.a de identiàade.
§ 3.• Os nacionaes pescadores que houverem de se matricular e bem assim arrolai' as suas embarcações de pesca, fóra
das sédes das Cãpilanias de Portos, procurarão o capataz ou
sub-capataz do seu domicilio, e estes enviarão á capitania respectiva a relação nominal dos ditos indivíduos e das embarcações, com os documentos precisos ao arrolamento, para que
se proceda de accurdo com o art 13, o exigido no Regulamento
dfl Capitanias.
Art. 14 Annualmente, no correr do mez de fevereiro, as
matriculas dos pescadores serão apresentadas ao visto gratuito
da autoridade naval competente. da localidade onde o pescador
for colonizado.
Art. 15. As licen~:as de pesca a amadores serão renovadas,
~;i ell·~~ assim o quizcrcm. nos ultimos 15 dias do seu período
ammo.
Art. 16. As matriculaR serão nominativas e intransferiveis.
o

o

CAPITULO IV
DOS DIREITOS Jl: DEVERES DOS PESCADORES

Art 17. 'rodo pescador, de profissão ou amador no exercício da }Jesca deverá estar munido de sua matrictlla ou licença.
ArL: 18 Os pescadores de profissão estão isentos do serYieo militar no Exercito e nas milícias estaduaes.
Art 19 Os pescadores que pelas leis da Republica !orem
sorteados para o servico militac 'Só servirão na Marinha de
r:nPt-ra, na rlírma dos regulamentos em vigor.
Art 20 O~ pescadores matriculados, que tenham servido
na ,\t•mada, ler<~o J?rel'crencia para exercer cargos uas capitaruas dos pol'los, D1rectoria da Pesca e suas dependencias já
I'J'f a.!Gs ou por ~~l'Car, ffl~sdo que tenham a idoneidade précisa
J•a ra o rlt~Sf'lllflrm Ir o das respectivas funcções.
o

o

o

o

o

o
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Art. 21. Os pescadores, como reservistas da Armada que
são, farão parte do IWHsoal naval das esl<v;õo~ em cujas
proximidades tiverem domicilio c onde tiverem paradouro as
embarcações que empregam na pesca. Estão directamentc
subordinados aos capitães do~ portos e aoR seus delegados,
agentes, capatazes c sub-capatazes da sccr:ão t•m que funccionarem.
Art. 22. Pot· intcrmedio da Direeloria da Pesca OH pt)Seadorcs levarão aos )JOderef; competentes ai:\ stJaH queixas contt·a
as vexações que qualquer autoridade llll'S lenha Jeito mu rlell'irncnto de seus direitos, gat·antidos no pt•esentc reg·ulamcnto.
Paragrapho unico. O oft\)JHiido voderá l'I'<'OLTI'L' dil'ectamente ao inspeclor de Porlos e t:o::;las, cum rtxurso pam u
ministro da l\lúinha.
Art. 23. Todos os peseadort•s siiu olirigados a tleixat· ![IH'
as autoridadt)S navaes inSJH'eeimwm as cmharr.at:ÕeH em qnc

estiverem pe:->eando ou Pm que lrattspurlar<'lll o prorluelo Lla
pesca, JJem.como seus dt'1Josilos l' Pslallf'lt~einwnlos de JW;;t•a.
Paragrapho unico. O prud11rlo da pt\Sl':t :-;,·, podt•r·:í sPt'
vendido si t•sLivet· obcdPc<•ndo á~; pt·e~t't'ÍJH:õt•s tla J rl.~)lrdoria
dn Portos c CoRtas, tornadas puhliras pt•la Di1·r·eloria da Pesca.
Art. 2'r. Os J>Pscarlm·ps 1)111' I ivt•rPm conht)Cimcnto dt•. ini'l'acçõm: :í polieia da 1•esca I) tln t]Unlqtwt· Jll'Occdinwnlo <'t conscrvaçfl.n das '25p~eies ti•) ht'l'üS ntarinhos, m; lnntl'iio immedialamcnte ao conhccimenlu da a ui oridadt: lia' ai comvelenle
mais proxima.
Ar r.• 25. Os pei'cadores que r••eonhece!'Cill ::;o!Jn: as ])]'a ias
ou costas destroços ou o,ah ad0s de emhat·cações perdidas ou

naufragadas deverão reeolhel-os c entregai-os ao~ capatazes,
que lhes darão o destino legal.
Art. 26. Os pescadores de earla cs[a(ião 11Hll'Íl.inw ou fluvial rleYPri'í.o as~oeirii'-:>P rm r·nlonias " nolllf:<~t· dt>niJ·p •·ll••s 111\1
}Jat·a os representar junl o :ís ant ot·icladf's t;Ornpelcnl es.
Art. ~7. Quando SI' t'i"-CL' npccs:o;m·io tomar llJPdida~ dn
protecção ou nnlras vara eonservat;ão ou polieiu ua pesca, o:;
pescadoreR, col\eet.ivamenlo ou por seus rerJI·rsrnlaulcs, fnndamentanrlo a rr.pn•:'r'nl at;fin. a~ ,;o] it•i I:H·fí•l da !li ,.,.,·[tll'in da
Pesca.
f.L\ PT'I'l JLO V

Arl. 2H. ;\:-; nmharea\;l••·s t'IIIIJl'"gadas na ]J'~st:a, lllllYirla:; n
011 ifladlinas a \apo;·, 1:••·;1,,, ulf"•JJl dm f•·ipui:HJI;·." lll'Sead<l!'rs, o pessoal tlP!t•t'lllllHHlo {ll'las !:apilanias dw; por'l.ns,
para os !J·aktl)ws da~ rt:m<;l!t•l:ts ,. !';ddt)ll'as, l'''~':tWI es~;e IJIIf'
lllolor

lambem dCYl'J'a ·'ll'l' ln·aE<Jle1r·o.
!\rL. :?D. As emlmreat:õr•c: JJiaiPJ':•;-; d•• o1l" I111W!arlas "lle

SP !Jesf }nDl'~lrn ;~ pPsea cl(~ a ~L (I itlil ,~ :--:'~t·:io IH1liJ·i('1Jlndas 1Ías
capllanms t;p;; ]ll)ltos, ('orno ':au a,; ~~TllilHJT:u;iir),; d1: caliof.agr~m;

e no tocante :lfl pm;sc•nl. qur~ :<er:!. rct.IJJziti''· d" at·rtl:·,j,. co 111 0
que for <l•:)t~~t·rninado. dr•vtT:í I•Jdll l'Jic ~f'l' ln·::silr)il'".
t\rf. 30 ... :\s _r,mh~I'I'a<,;Cít•s qr !t' ;:p t'll.IPJ'I'f!fll't'.Jil na pr,;ea
fip alio m::n· hear:10 Sll.Jt~tl as nos •JIIIl~ pr'Pvi"! n,.; nas d i.~pm i•·•-•c.'i
que lhes fl;s~r~rPm ref'[H'IIn llf.l Jl•·gul;\nl,:'llv d:• t:;opila11ia~.
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Art. 31. Nenhum navio de pesca de alto mar poderá zar- ·
par sem que Lenha sicln despacharia pela capitania ou repar1ioão dPlla dnpendentr, na fórma do rstabPIPcirlo vara ns na' ios de pequena c.abot.agem.
§ 1." Nos dias rm que não funccionarem essas repartições
nu durante a HOitP, poderão sahir. desde que não tenha soffitlo alteraç.ão o seu ról dr, equipagem, e tenham tirado prévia
licença especial no ullimo dia util.
§ 2." Na chegada ao porto de partida o capitão communicnrú ú Dii·pef nl'ia da Pe~rn. ou sPn dPlegadn loeal, a quantidade e qunlidado do vr:seado. logar das rwscarias c occurrencias.
dP \'ÍagClll.
Art. ::2. T~xrPpçfío fei Ia du sri·Yit.:o nos col']l'Hl da Marinha
i'\ acionai, ficarão os t1·ipulanf e:> dos navios de twsca de alto
llt:ti', inelusiYe os não pescadores, isentos de iodo o serviço mil;lal' do Ex••reilo " milirias L'o."laduacs e mnnicil)aes.
~-\d. :;:; .. \s ••rnhar,·a,:õe:-;• ~~ pesca, quet· se.i~m :;. vela, a
111nl or ou quer a \·apo1·, dPYel;;· ob:;ei·vai· as ::w;nunf.cs regras:
I - Toda cmlmrrw:fto de pesca levará á pr·ôa, de um e
otri1·o lwi·do, um dislico na l"H'Ila com a lettra ".Z:'' c o numero
tlá <~olonia emT<'SPIJJHI•~nl", ~entlo qne tudo será pintado em
raracfrres bt>m visivPis. As embarcações de maior porte le,m·fto mais, na ptlpr, o nonw da embarcação c o da séde da
l'apifania ''m que as Hwsmas ~~stivercrn matt"iculadas.
li - Os mPsmns signacs caracfcrislicos serão reproduzidos de cada laílo da vela grande da embarcação em côr conveniPntc ,. com d irncnsõps para ficar·pm bem visivr_•is: c si a eraltarcaçúo l'ot' a vapor, dP um c ele ou fro lado !la chaminé.
IJI - Tr•dos nR imdrmnrntos ~~~ pesca e :1-~ccssorios das
emlmrca~_;i),,;.: d•,vt•t·iio s''L' marcados com os mesmos Rignaes caracf m·i sUrns. al(,rn rio ll'lllWl'o da embarcação.
lV - Torla crnhnrc:H;fto d~ pes1'a em exercício deve estar
11111nida dos dnetmir.•nlos ;,eguinles:
a) arrolamenlo 011 regish·o, licença annual (excepto a
jangada), malricula da f.I·ipula~ão;
b) si rili' de P''sra de alln mar, em logar do m·t·olamento,
dPn•rú IPI' o f il ulo do n•gisf r o c rol tle equipagem.
Y · - 1.'\Pnhurua embarcação de pesca poderá amarrar ou
funrlear sohrc as lwias, rede<; ou instrumento>~ de pesca dn outra
t'Jnbarcaçiío, " nem suspnnder ou visif.ar, sob qualquer prelPxto, os appai'Plltos que lhe não pertencerem.
VI - .\s embarcações que pescarem á linha deverão conservar-se proxima;; ao local em que as mesmas estiverem armadas. fundeando ou pairando, conforme as circumstancias o
]JPJ'!llitf.irem.
VII -····· As I'Jl!lim·caeõns de pesca não poilr,m exercer a
tw,.;ca nos logm·es Prn que causem embaraço á navegação ou
ao fl•afrJ..(o tll'dinm·io do porto.
YIIT ··- Nos casos dr• Piu·asr,:u'Pm as suas linhaR com as de
onlra nmliarra~~fío. aqn,.lla que as suspender não ]loderá corfal-as, saho ('.ac;o dt\ !'orça rnaim·. l"csf.e ca:;o dc\'Ct'Ú reatar as
tlilas linhas anfPs duas largar de novo.
. !X -:- As cmb~re~ç;õ,~s flp pesca cosl.cira, qu~n_slo em pescaJ'Ia a no1t "· dt>Yemo IIHhcar ns respectivas pos1çoes por meio
dn uma lnz branca collocalla no mínimo a dous melros acima
da horda.
X - !\s embarcações de pesca de alto mar observarão, no
lfiiP rc,:peita a luze~ PXlt~rnas, o disposto no aviso numero .\~
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de i 2 de janeiro de f 901, que se refere ao art. 9• do regulamento. para evitar abalroamento no mar.
XI - As embarcacões que concorrem á pesca em uma
certa zona não poderão lancar suas rêdes de modo a se prejuâicarem mutuamente.
Art. 34. As embarcacões de pPsca serão inspecciouadas
de accôrdo com o Regulamento das Capitanias dos Portos.
Para~rapho uni co. A's emharcaciies Julgadas Pm má o
estado serão cassadas as matriculas. que só serão restituídas
depois de reparadas e .JUlgadas em horn estado.
Art. 35. As ernbarcacões de prsca terão as lotações c;,tabelecidas pela natureza da pesea e pelos U'!OS da mesma. fixadas opportunamente pela Direcforia da Pesca.
Art. 3G. As embarcacões que chegarem ao mesmo tempo
ao Jogar da pe!lca oecuparão. as menores. o lado de barlavento
das maiores, em distancia nunca inrel'ior a cincoen!a metroH; si
as maiores auizPrem collocar-sn a hnrlavento rlas mrno1·rs, tomarão posicito a cem metros destas.
Art. 37. As emharcacúc:::: q1Jn chegarem no.'! lognreB 'ta
pot-ca depois desta enr.l'tarla rwlns l'mharcacõcs presenf cs, tomarão lojrar a sotavento em disfmwia nunca infPI'ior a cincoenta metro~.
Art. 38. As embarcações qtw n;.f.iverl'm JleRcando eow
red1~~ fixas deverão eonservar-sn f'obrr ns mesmas ou nas
proximidades, arriando as Yelas, afim do indicarem que Y-~
ncham em posição.
ParaJ;('rapho unico. As embarcaçõr>s sem f.ripulanle algum
não guardam nmn assignalam Jogar r!1! pesea. deYr>nrJn f'Pl' I'Oilsider·adas Pm abandono. podendo sr1· apprrhPndidns.
Art. 39. O lof!'!ll' r,ircumsr.riplo pelns r1'r!Ps dr> uma Pmbarcação de pesca fira interdicf o ao arel'~so r!P qualquer outra
embarcação de ncsca.
Art. 40. Pn~valer.Pmlo os inh~n~sses da rmvcgar:fín ~.ohre
os ria pesca. nrnhuma imlemniz:v:iio podl'r:'i o JH:JRemlnJ' J'el\lamar por nre.iuizos soffridn~;. si sn:u'l r11 des on appar•1lhos pc;f.; .•
verPm collorarlos ~'m lo~ares qne 11mbaracem a nav11gação ou
o trafego do porto. on quando não psf.iYI'I'Pm, nwsmo Plll outros
logar11s. ::tssignalarlos convfmienf Pm11nte.
Arf.. 41. A ernhnrcnciío de Df'ACa 11ue hajn. ntteslarlo " set1
carregamPnf.o de peixe r não po.~sa eolhm· todas as suas rlldrs,
srrá auxiliada por arnwlla qne llw f'slivrr mais nroxirnn, eom
rJirAi!o e~ta :'i me!aàr rio DPixr a colher, drvPnr:lo rrsfit.uir r,
:!','de r! entro rln pr:1zn flr 2 horns.
Art.. 42. As llmharcacões r! c pesca não podnrão conduzi c
passaj!'eiros. cargas on harrarrens. A C\onducçiío de prorlnctos da
oequena lavoura s11rá permittida mediante licença trimestral
paga na capitania.
Art.. 43. As emharcar.iic!'l dl) PP'lr~a. em caso dr~ accidente
no mar. se devem mutuo auxili(}, n a que Rncontrar rC·tles o•t
lJt.ensilios de uma outra os r>nl rr>g-ar:'i ao proprio dono on á autoridade naval cle sua r!ltacão.
CAPITULO VI
J\TF:IOS F: TNE'TRlJJ\fENTMl F.J\TPI1F.GADO~

. Art. H. _üuaesquRr que se.iam as denominaçnes dadns nas
dtversas locahdades da nossa costa :í~ ri~clcs, npparPihos e ar-
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madilhas de pescar, são esses instrumentos de pesca grupado3
em quatro categorias distincta!l:
1•, rêdes e apparelhos fixos;
2•, rêdes e apparelhos fluel.uantes;
:l", rêdcs e appar·ellros de> anasto;
lt", l'l~dc>s e appal'elltns de• pesca nspeciae'
§ 1." As medidas das malhas das r1~des e dos apparelhos
Yarios eotT(•spouderfío ú disl :uwia de nú a nô eonsecutivo das
l'<~dl'S.

§ 2 ... A medida de nó [',nó consecutivo seeá Lon1ada depois da r(~rln fl)r silf,, molha•r,• por rspaço de uma hora. para
as que pescam em branco, e •··jepois do primeiro banho de
tinful'a, para as que se applieam tintas.
Art. 45. As rêdes e os apparelhos "fixos" são os tempor:u·ianwnte fll'l''"''' a" f'tr~Hio por m()io r]() pesos - l'immbadas

"'r

:mcorrJ~r~.

Pert ()ncrm a esse typo as

r~des

e apparelhos seguintes:

n.~d~·; dr• <<~'~flPI'a~ nu de «barrar», srja qual for o
typo: l'OIJl 11111 p:unw: a mn.lha não poder·á ser infer.:or a 30

r --·

m/m; quando ellas tiverem dous ou mais pan:nos, a malha
dos pannos exlcrion•s não poderá ser inferior a 50 m/m.
l i - Os gradeados de qualquer especie terãc 25 m/m de
espaço ou claro.
I I I - Cóvos, matapis, cestas de junco ou palha, t.élas ou
tala'l de arame d() malha, com espaço de 20 m/m.
IV- Anz<íes, linhas c espinheis.
Art. 46. As rêdes e apparelhos (luctuantes são aquelles
que vão á roerei) do vento, da corrente, da onda, ou a reboque
do embarcaçtio, sem nunca tocar o fundo. Pertencem a esse
typo as rêdes e apparelhos srguintes:
I - Ri:ldf's de cerco, com a malha de 30 m/m e altura
não inferior a oito metros.
l i - Cercada>" moveis tendo espaço ou claro de 20 m/m.
I I I - Rêrles fluctuantes tendo malha de 30 m/m.
Art.. -17. As rêclcs e apparelhos "rle arrasto'' são os mergulhados no fundo por mr.io dr. pesos collo~ados na parte inferior, arrastados por uma forca qualquer, puxadas de terra
ou do mar em embarcações. Pertencem a esse typo as rêdes
seguintes:
Rêdes "de arrastão", seja qual for o seu typo e suas
dimrnsões, com a malha mínima de 30 m/m .
.\rt. ft8. As rêdes c apparelhos de pesca cspcdacs, como
a d~ m!ln.iuha, do carnaJ'ÍIO I' df' pnixes rll' rspncif' pPr{uena, não
pnr!rr·i'ío fpr l'l11Jll'l'.a:o diverso rlaqnf'lle a qll() fot'l)lll destinados.
Pr>rl f)Ucem a rsse f.ypo as rllrl·~~ n apparelhos seguintes:
1 - R<'de" denominada" snrdinhei1'ns, feitas de fio fino,
sr.in qual for o Lypo. eurn n~alhas rir> 12 m/m n altura não
inferior a 20 metros.
IT --ltr~cf,•s parn carnariin~. df' fio fino, com n.alha de
1:' m/m c r•.rnllfWitnl·nln nmxirno de Sl'is mPfro~. j)nra o halão
(' rJ;• <!llUfl'O llll~ft'llS, ftfll'a (I 1':1 !Hlnh)(l; 0 !Ja]fío TlfíO )JOfii'!'Ú Ser
r•nrrn·egado em profundidade inferior a Reto mdros.
Tli- fiêdes dmwminadaR cae-cae.
para camarão, com
mnlhf!s mininraR flp I B m/rn P comprimento rnaximo de Reis
JIJI'ii'IJS,
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IV- Tarrafas para peixe, com malha m inima de 25 m/m,.
feitas com fio fino.
V- Tarrafas para camarão, com malhas mínimas de
20 m/m, feitas com fio fino f1 cuja carapuça terá malha de
12 m/m.
CAPITULO VJI
DO I'!MPRIWO PAR nJ::DRR F. Al'P.\RELHOS DF. PRfiCA

Ar L. 49. E' permiltida l'tn qualquer época n IH'scu com
espinh~l. do ferra ou em embarcação, sujeitando-se o p1~scador :h; rn·eserip1~õcs do prc!lcntc
rcguiamcnto.
Art. 50. Os pescac!OI'I~S I' :unadul'I'S vodem URUI' UllZIÍCS rl~
qualquct· numero.
Art. 51. A pcsea eom l'•!tlr-s c appm·clltos fixo.~ ,·. JH'I'IIJif1.ida, obsci'Vadas as resf rie(:ííl's Sl'gninl.I~S:
1-Nfio IHÍdl' 81~1' fpifa na mnhoradura dns rios. hem
como nas banas que píif'm o nHII' f'In communic·ação com
qualquer bacia interna.
l i - Não póde ser fp if n I' !li hw:ll que ''rnlmrnc•· a nav1•gação I' o trafpgo do pOL't.o.
I I I - Devn sm· assignalado o l1wal Pm que P'llin•r funccionando, po1· meio tle signal ~v isivPl na distancia mini ma de
1/2 milha ou pela prese·nça de Pnümrcação guarnecida.
Art. 52. A pe~ca com r•'idt~s flurtuantm; (• pnrmillida C li I
todo~ os tempos e logarns, Sl'lll hai'T'ar t•io8, l.llll'~ot~ d'agua.
etc~, entradas de lagôa~. dl'··· afll'llllendo ainda :'L r·Psfrirr.:ão
consignada no ar L. 54.
Art. 53. O emprego das rêíles e apparclhos de arrasto
'é prohibido na pesca interior, na fluvial e nas lagOas.
I-Nas praias batidas de fóm na costa SPrú pcrmittida
a pesca com rêdes de arrasto, puxadas a mão.
11- Nas paragens em que existPm hancos de osf.ras não
poderão ser usadas rêdes de arrasto a menos de 500 mcf.ros
de distancia dos ditos bancos.
UI- As cmbarcnr.:õcs a vapor destinadas á pesca podem
usar rMes de arrasto e apparclhos t•ascantes, para a captura
do peixe, da distancia de f.rcs milhas da costa, puxando para
o largo, contadas pat·a fóra das linhas t•ecta< q11c unirem as
pontas mais salientes do lif.toral, distantes no maximo dez
milhas urnas das outras.
Art. 54. As rêdcs c apparclhos destinados á captura dos
peixes de espccie miuda, de rnan.inha, camarões, ct·usfaceo~.
etc., podem ser empregados para colher o necessat·io para
isca, em todo tempo, obrigados, pot·ém, os pescadores a tirar
licença especial nas capil!mi:u.; dos pol'los ou c~taçuPfl dcllas
dependentes.
Paragrapho nnico. E' pt·ohihirlo commel'ciar com o produeto da concPssão deste al'ligo, ficando os contravcnf ores,
vendedores ou compradores sujei! os :'t mulf a f! I) 50~. c bem
assim á perda do pescado.
Art. 55. Toda especie de pesca, por qualquer proccss•)
que se.ia, a menos de t.res milhas ela costa, pódc, em uma
determinada extensão d'agua, ser· f.emrJOrar:iarnente prohihida,
desde que ~e reconheça ncef'~o,m·i:~ t><~a in!PJ'die,:iío para sal-

anzól, em linha á mão ou
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vaguardar a reproducçiio das cspecies, a
ovtllos c dos peixinhos.
Paragrnpho unico. A intcrdicção será
proposta motivada do inspector de Portos e
querimento dos pescadores, informado pela
petente locnl.

conservação dos
pronunciada sob
Costas, ou a reautoridade com-

CAPITULO VIL
fiAS I~POf':-\S DE PESCA

Art.. riG. A pesca com anzúl é pcrmiUida em Qualquer
orensiüo.
Art. r,7. A pcc.ra t•nm rêcles ou apparelhos destinados á
captura do peixe fica subordinada em cada localidade ou
zona lllari li ma {ts d isposir,ões emanadas da I nspectoria rhJ
l'ot·l.os c Co~ I a:-:, a qtml ns formulará dl) acctll'tio com a Dil'l'eloria da l'I'Sl'a.
·
Paragraplw uni co. 'J'aes tlisposir,ões, uma vez approvndas
pda Inspeetoria rlc Portos e CostaR, serão consideradas como
si cffccliYamcntc csl iyr)s.sr:m J >l'CYi~Las J\clo lH'es•~I!Lc regulamento.
Arl. GR. Sendo o fim deflla regulamentação preservar
a'l melhores est>CCÍ('S eomc~tiYeis que povôam nossas aguas, o
Jleriodo da" desovas, principalmente dos peixes de maior valor
lll''rcanlil. qerú o pelioclo de interdiccão da pc:,ca.
C.\ PIJ'TJLO TX
Pf'.OHI!li(:ÕES r:Efi,\ES ROilHE .\ PESCA

Art. 59. O nso da clynamite ou de outro qualquer explona pesea ó rigorosamente prohibido em todo tempo e
Jogar.
Ad. GO. O uso de snhstancias Loxicas ou não. que possam
servir para matar ou entorpecer o peixe, ~. ela mesma fôrma
prohibillo Plll I. orlo tempo c Jogar.
Art. 01. K proilillida torta pi'Sca, seja qual for o meio
empregado, nas 11roximidadcs das descargas dos esgotos das
matcrias recacs ou de hospitaes, em distancia menor de 500
metros em I orno da bocca do tubo de descarga.
Art. 62. Será pro h ibida a pesca de cert.os peixes em
épocas dcfceminadas, prohibir,õcs que irão sendo tornadas pu!Jlicas c effcctivas á medida que o regimen dos ditos peixes
for· sendo csla!Jelceido, de a1~côrdo com a sciencia c a observat,:ão.
Art. G3. E' peoh ihiclo apanhar, commcrciae, guardar ou
destruir di) qualqupr maneira os ovos de peixe, molluscos ou
rru~t:tl'f'tL:, ·~ hr·m assim a~ espPcics ecmesliw~if! d'j reixcs,
mollusws on crustaccoR que não hajam attingido aM dimensões dclr~t·minadas pela Directoria da Pesca.
Art. GL E' prohihirlo pescar, vender, comprar, transporlar c r•mpT·egar em qualquer uso peixes que não tenham o
comprimrmto determinado pr.h Directoria da Pesca.
Parag-rapho 1mico. Todos os ditos peixes, exccpção feita
dn, fJUP 'lU idar.le adulla não attingem a esses comprimentos,
f;ÍVO
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accidentalmente colhidos nas rêdes ou apparelhos, devem ser
immediatamente lançados ao mar.
Art. 65. As cercadas ou curraes de peixes, fixos, de
qualquer denominação, são prohibidos.
Art. 66. Não podem ser lançados nas aguas interiores os
detrictos das fabricas ou resíduos de oleos dos navios.
Art. 67. E' prohibido desalojar os peixes ou outros seres
marinhos quaesquer, batendo nas aguas ou nas bordas das
embarcações com varas, com bnmhtís ou ouf.1·os i nst.rmncnf os,
arremessando pedras ou outros projeetis. com o fim de impellil-os por esses meios a irem de encontro ús rôdes.
Art. 68. E' prohibido pescar jnnto ou proximo :'is pedras
pelo processo denominado catuque ou ele arco.
Art. 69. E' permiti ido o uso r! c fachos ou luzes de qualquer natureza na pPsca, tk~tif• ttue nfio Pnlhat·ar:em a IJaVI'gação.
Art. 70. E' prohibido impedir a liYre entrada e sahida
dos peixes e out.ros prorluctos ma1·inhos. eereando com rêdes,
paris ou armadilhas de qualquer mqweie ou denominação as
barras das ballias, portos, en~earlns. lagt.a;-:, rios, riachos e
canacs, c das circumvizinhan':w; dns dito~ Jogares, IH·m como
os mangues.
Art. 71. E' prol!illida a fH'~'ea t:om rêde~ 011 ::t!l[l::trelhoH
de arrasto nas lagôafl, nos r;rL;, riachos e canaes em communicaçiio com o mar, cxcepção 1eita pelos apparell!ns cspeciaes nas occasiões de pest:a riP oslras c Jnariccos.
TITULO 11

Pescas cspociaes
CAPITULO I
DA COLHEI'fA DOR l'o!OLLUSCOS

Art. 72. A colheita das ostras é livre aos pescadores matriculados, observadas as pt·escripções seg·uint cs:
I - As ostras serão s6menlP cxp !orada~ nag épocas determinadas, depois da neccssaria approvação da Dircetoria da
Pesca.
I I - Não podem ser vendidas ostras rle dimensões menores de 5 c/m de diamelro na concha.
III- Na colheita da ostra em bancos submersos não pôrle
ser empt·egada_ drnga, cujo fr~rTo qtw ra:"ea o fundo lr~nha mais
de um metro de compl'iment o e to da gua m ir;iio dP fr•JTo o
peso de nove kilos.
IV- As ostras de tamanho uiin Yrml:wel Sl.lr·ão lançadas
á agua no Jogar da prsca. ou, ~i a l'~l'ni!J:, st' fizt•r 11n pllt'ln,
serão levadas ao local indicado l'l'la !'!'pari i<.:iin l'!llllJlt'1ente, por r.onl a dos pcseadtH'e~.
Art. 7:l. Os llani'OS dl' os! ras ~niin dem:1 tTados por· lllPio
de balizas ou boias, c nenlnnna .iazida nfin asc;i!:,n:l 1ada por
esiNl mr.ios porlPr':í sPr explorada.
Parngr·apho nnico. A deman·ar.fio ~crú fnita pnr autorização da Capitania com sci••Jwia 11:\ PirPeln!ia da l'l'~l'a e a
expensas dos pcseadorcs.
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Art. 7 4. E' prohibida a exploraçfio directa dos campos naturaes de ostras. Esta só poderá ser permittida po!' meio dé
collcctores.
Art. 75. Descoberta uma nova jazida, o pescador que a
houver feito levará o facto ao conhecimento da autoridade marítima r:lo local mais proximo.
Art. 76. E' prohibida a pesca com rêdes de arrasto, não
só sobre os bancos naturacs de ostras Lomo tambem a menos
il" ~,110 nwl rn-< d"s lrwaPs r•rn quo estejam dispostas faehina'3
ou ou t.ros engenhos collccforcs.
Art. 77. E' expressamente prohi!Jida a pesca nos parques
]mrl iculares de osl.ricultura.
Art. 78. E' prohibido largar ancora sobre os bancos de
ostras dcvirlarnen1 e demarcados c, bem assim, lançar sobre os
mesmos immundicies, lastro de navios, varreduras de porão,
cinzas de fornalha e quaesquer outros det.rictos.
Art. 79. Os capatazes verificarão as demarcações das ostreiras e si estão devidamente determinados os seus limites
extremos pelm; interessados.
·
Art.. flfl. E' permilf.ido collocar fachinas e outros apparclhos collcctorcs do ostras pequenas, sobre os bancos e nas
proximidades, para recolher ns que dali i se destacam, afim
de ~ercm le,·adas a viveiro:; cspeciacs, desde que não embaraePm a navegar:ão.
Art.. 81. K prohibido rxtrahir para alimentação molluscos adhercntcs ús caronas das embarcações e ús estacas
fotTaclas de melai.
Art. 82. E' livi'e a colheita dos mariscos em lagares determinados por autoridade marítima competente.
Art. 83. Os bancos de mariscos serão as"signalados com
estacas ou boias nos seus limites extremos pela repartição
competente e por conta dos interessados na colheita; sua explonção será sujei f a ús seguintes regras:
I - Os bancos de mariscos que descobrem serão explorar! os empregando-se inslrument os que não os arranquem a
punhados.
l i - Nos bam·.os que não descobrem poderão ser empregados rascadnres on dragaB, cujo ferro rasc:mte não seja
maior df' um metro e que todo o apparelho não pese mais de
no v r kilos.
IH- A pesca rios mariscos é permittirln em todo o tempo,
obrigados os que a cxplm·am a conservar os bancos em estado rle limpeza.
IV- E' prohibido lançar nos bancos de mariscos immudicies de qualquer natureza e, bem assim, lama ou detrictos de rim;.
V - Não é pcrmittido para colher mariscos levar ao local
da colheita carror;as ou outros vehiculos, nem animaes de
fraeçfio.
VI- E' prohibida a colheita antes do nascer e depois do
pi)J· do só!.
C.\PITULO li

Art. 81t. As algas c plantas marinhas encontradas no
littoral ou nas praias podem ser colhidas, livremente, por
qualquer pessoa.
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Art. 85. As embarcações empregadas na colheita de algas ou plantas marinhas, fóra do littoral e das praias, serão
consideradas como de pesca e seus tripulantes como pescadores, pelo que aquellas deverão ser arroladas ou registradas
e estes matriculados.
Art. 86. A colheita das algas ou plantas marinhas fixas
no fundo das aguas ou adherentes aos rochedos só será permittida aos pescadores matriculado~. fóra do i nlerior dnH
portos, em épocas determin::~das pela Directoria da Pesea.
Paragrapho unico. E' prohibido colher f!m qualquer
tempo as heJ·vas ou plantas marinhas arlheJ'I'TJIPs á~ muralhafl,
~áe~. "hras dn alvenaria.
!Jarragr•JJ~.
I' I"..
t•uw;IJ·tdda,; Jl<''
portos, rios, l'anae,; ou lagüas.
AL't. B7. As algas ou def rirfos m:lt'inlto,; colhidos na11
rr1dcs dr pPsca. scrãc i·ançadt):; ao lll:tl' pl'i;J.' pi•seadol'<'·;, quam!t•
colherem as suas rêdes.
Art. 88. A exfracção ue algas e plantas marinhas s(• p1hlc
ser feita de dia 1', hem assim. 11 fransporl1~ mar if imo e fluvial das mesmas.
Ar i . 8!). o llRO do~ ])!Hlli~lll':' ~,,j pnd.•: a SI'!' fi' i II) l)jJPllPcendo ás dispo;;;ições do di'CI'Pio n. 1't.GUli, de :JJ t!1• HJ:ll'f.'O
de 1920.
C.\l'ITlH.O lll

Art. 90. E' lhTc a pr;.:ra df' la(\"m;f as. ramm•(,r~. carangueijos, siris e outros crusta~~~~u~ eomr·d i \'!'is. di•ntco daR
prescripções d!'sfe r!'gulamenl o I' das i n~lt·net:õl's "PPOI'LI!namPnLe emanarias ua Dil·e1:f nl'ia da PP~1·a.
Art. !lf. As lagostas rne!IOJ'!'s de 20 r/m 1le cornprimcnfn
c os camarõrs menores dl' R e/m, mPd ido;; da eawl:t, deYet·iio
ser solf.os, e bem assim, os carangw~ijos e siris quo não fnnham
attingido ao dcsPnYolvimcnto de rí e/m. no sentido da maior
dimensão do casco. Tamlwm se1·ão H01f11s oH t•.nt.~l accns dP
qualquer tamanho que forPm PJH~onf t·ados nYarlos.
Paragrapho unico. A JH:sra dt\ ~il'is )Iara isr.a ni'w ~:•Rfit
subordinada ú dimensão dos mesmos, bem como a de camarões, ficando subordinados o~ ronlJ':wcnlnr!'~ :ís disposi('íiPs
~o paragrapho unico dn al't. rí·i.
·
UAPIT!JLO IV
DAS

•r.\ll'l'.\IIT'G,\R

Ar·t. 92. A pc;;ca rias farlamgaR ni'to r,·,dn sr•J· f•·!f.a nas
o com insf rumentos prohihirlos.
Art. 93. A obstrucção de canaes, lagos <' p1~quenos rio~
ou iuarapés, para a JWS('a da lat'i:tl'!lga. t'· fil'llilil,ida. soli Jll'llll
de 200$ de multa.
Al'f.. 91. E' p!'Ohibida a pesca das larf.aJ'ugas na tlpoca <'In
que ellas procul'arem as praia~ para ili'So\·:u·. t• quando Jlnllas
deposifa!'cm os ovos.
Arl. 95. E' cxprcssamrmfp prohibido:
I-Apanhar. dn qualqUl'J' 'nan<'iJ·:•. tm·ta,·uguinha~- menores
de 20 r/m. medidas da linha uHidia lnngilurlinal rto t·asco. da
époc-a~
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cabcca á cauda, desde que sejam de especies de maior desen-

voiYimenlo. l\fulfa de 100$000;
l i - O 11so de rêdes com a malha menor de 40 c/m para
a pnsca de tarlarugaR. l\lulta de 200$, apprehensão e inutiliza~ fio tias redes;
lll- O processo da pl1Sca da tartaruga por meio da bat ir•Ío. Mui! a dt• 100$000.
CAPITULO Y
DA l'ESL:A llA BALEIA

"\rt. !Jti. A r;na~,;iio ri•~ balel'·i·t·a ou colollJia denomina-se ao
conjunto rias embarcações e mais material neccssario á pesca
dos ectaceos em alto mar e cxtracção de seul'l produelos, pertencentes aos pescadores colonizados.
Art. ~17. Para qtw urna "al'ma\:ão"' ]lOs;;a funccionat· é
indisponé'aYt'l f!l!"' possua, pelo mL•nos, duas cmbat-ea,;ões apparcllmdas eonvPnientemenle .
.\.rt. 98. O emprego do at"vão não marcado I irar:í o rliteil.o a qualquee l'f'elama(;ão ~obre o arpoanwnlo.
"\rí.. 9!1. Só ú JJl'rmitl ido l'tnpregar nu pesca da haJ,da ~~m
lmmação de tonelagem !Jrut a suverior a duas toneladas mel ricas.
Paragraplto unieu . . \~ P!llbarcaeõPs :-••rúo ,·isloriadas annualmente, antes do inicio da pesca.
Art. 100. Ni1o (• permit.t.ido ir á pesca da baleia uma Pmbarcação sem PSlüJ" drwidamente apvarelhada para o scrvü:o
a qun se de::JI.ina P com os ~~inlos de salvação e mantimentos e
ag-uada .iulgadP~ Pl't:c~sario~ vela autoridade local compc1l'lll ('.
Art. 10 I. i'i enhuma l'llliJaJ"eaçiio uP uma at·ltm':ão p6dc,
TJor qualqnm· fúrma. impPdiJ· a manobra das rmhar·eações de
ou! m armaçiio, fazer qualquer ruidn para l'KliUill ar a baleia
ou prejudicar a arvoaçãu .
. \.1"1.. 10:~. (Juanrlo os vai l'Ões das Pml.Jat·ea,.:õe;; twrl (meentes a diversas arma~,;i,es fizerem sociedade }Jal'a arpoar uma
ou ma.is balPias, será o producfo. da pesca dividido em partes
ig-11aes pelas armaçõPs a que pertencerem as Pmbarrações.
Art.. 10::!. ~i o patrão de urna cmbarca~,;ão, fendo já arpoado
uma baleia, pedit· o auxilio de embarcações de outra armat;ão para scgural-a on matai-a e este fôt· prestado, o producto
da pesca serú diyidido em partes iguaes pela,; embarcações.
Art. 104. Quando uma embarca~ão encontrar uma halcia
já arpoada por outt·a, pertencente a diversa arma~iio, que, por
qualtjuer cireumsf.ancia~. nfio a p•',dc acompanhar rws:;a oceasião, consernrndo, JHll"l5m, ainda a baiPia o respecf.iyo arpão, o
producto da IJalcia set·á dividido em pal'!cs iguaPs entre a
crn!Jarcação que a arpoou ~~ aqnella que a houYer encontrado.
Art. 105. Quando a bordo de uma embarea~iin, em pesca,
algum dos tripulantes cahit· ao mar. o patt·ão farü CPssar immediatanwnte a Jll'SCa, mandamlo eol'lar a linha, si assim l"ür
vrec.iso. e occurmr·-~··-ha "xelusivamcnte em fazer recolher· o
tripulante eahitlo ;w mar, Prnbot·a esteja proxima outra emharca(;ão.
ArL. 1Uli. 1:ad:J tl"ipulanfP de embarcar:ão uuc für vara o
mar l.erá unr ein!o dn ~alvação.
Para~Taplto unico. O patrão ria rmb:trcaç5o ,, o I'PR[lonsa,,., pl']n uso doe; rin!us de ~alva•;fto c por todos os ft'ipulanles,
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CAPITULO VI
DA TRIPULAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES PARA A PESCA DA BALEIA

Art. 107. A tripulação de uma embarcação a vela compõe-se de:
1 patrão, com carta de "patrão de pcsea";
1 arpoado!';
6 remadores, pelo menos.
Art.. 108. E' prohibido que a embarcação se faça ao mar
com lotação differente da que lhe fôr marcada pela autoridade
naval competente c admitla indivíduos extranhos á sua tripulação.
Art. 10!). Para exercer os cargos de patrão c nrpoador é
precise ter a respccliva carta.
P'aragrapho uni co. As cartas serão dadas polas capitanias
aos indivíduos que, por documentos c por exame, se mostrem
habilitados a exercer taes ftmcçõcs.
Art. 11 O. O exame para patrfio ou arpoado r SCJ'tt prestado
perante a autoridade mar i f 11na competente c dons individuoR,
designados por essa autoridade, que estejam S!'l"\' iJHlu ou tenham servido corno patrões ou arpoadores.
Art. 111. Si, por motivo justificado, niío purler seguir
na embarcação o respectivo patrão, é permiLtido fazer-se substituir por individuo devidamente habilitado, que assuma a
responsabilidade de patrão, precedendo, porém, licença da autoridade maritima competente.
Art. 112. Os tripulantes que, além do patrão c do arpoador, guarnecerem uma embarcacrio, deverão ser pescadores
matriculados.
CAPITuLO Vti
DAS srn,DADAS

Art. 113. Os tripulantes das embarcações vencerão as soldadas diarias e percentagens sobre o azeite, ambar e l.Jarbatanas, segundo o ajuste fetto, que será exarado no rM de equipagem, mencionando-se, Lambem nelle, quanto ús percentagens, o prazo em que devem ser pagas.
ArL. 1 H. As questões sobre os pagamentos serão resolvidas na .Capitania ou autoridade della dependente, á vista das
contas· de venda e dos ajust.es Jc~itos ou dos usos loc:aes.
CAPITULo VIIT
PENALIDADEA NA PESCA DA DALEJA

Art. 115. O patrão que sahir para a pesca da baleia, não
estando a sua embarcaçáo devidamente appar1!lliadn, incorrerá na multa d0 i :000~; 1"111 ra:;o dt: reincidi•Jicia. a Jif'IIU srrá
e.feyada ao dobro.
Art. 1 ili. O imlividuo que, ,;;•m ea1·ta dn patri-1(1, mnbarcar como tal ('111 uma endJUI'I'a\:iín pa m i r :'t Jl''''':t da baleia,
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incorrerá na multa de 500$, que será dobrada em caso de
rcincidcncia, bem assim o proprietario da embarcação.
Art. 117. O patrão ou arpoador que emprestar sua carta
u outrem incorrerá na pena de suspensão da carta por seis
mczcs c pagamento ela quantia de 500$ para a Caixa de Soc!'OJTOS da Pesca, c o individuo que della se houver servido sem
Lliruito incorrerá na multa de 500$000.
Art. 118. O patrão que admittir na tripulac_:üo de sua cmharcação indivíduos que não estejam no rói de equipagem
iJH·orret•tí. na multa de 50$, por individuo não constante delle.
Paragt'aplw unico. T\a reincidencia ser-l!Je-ha retirana a
!'al'la de pnt rã o pelo espaço de seis rnezes.
Art. 119. (J pal.rão que consentir quo a sua embarcação
pmtiquc qualquer dos actos prohibidos neste regulamento
Rf'J'á privado da rcspcct iYa carta por I rr~ mezos o no caso de
l'l·inctdencia pol' sei".
Art. 1:?0. 1\'o easo de se reconhecer que uma embarca':' "• qlll' l11nJ1 t'l' <'lli'Lllll 1·adu uma baleia arpoada, lhe subtrahiu
n :u {liin par:1 a: .. ;itll I ira!' :'1 l'lllltar·ca~:fín que a al'pnon o qireit.o
q111' ff'nt ú IIH'Iadl', ine.ort·•·r:·l o palrãu na multa de 1:000$, perd<·JHJu a ~'lta ''lltkll'l~~~~;:io n direito á metade qnc lhe pertencia,
n ljllnl l'I'VCI'it'I':Í. a favor da Caixa ue Soccot'l'08 da Pesca.
Ar!. i:: I. U J •ai rãu que não der execução ao disposto no
111 I.. !O :i
i tfl'.ol'J'I'l'Ú n~l pena de suspensão da carta por um
;omto, além do que llw po::;sa advir da acção da justiça publica.
Pat·a:;rapho unico. U patrão que deixar de cumprir o disposto no ar!. 1Oí. será vassivel de multa equivalente á mef ar! e do val<w da baleia.
Art. 1:?2. . \ Hpplicar;ão de qualquer das penas comminalias nos UI Ligo~ precndcntes não excluirá o procedimento criJllinal que deve ter lPgar, segundo os casos.
Arl. 1:?3. Qualqucl' autoridade, maritima, militar ou ciYil. no mar ou em terra, que houve!' presenciado infracção ás
11 i spo~içfwf; d1~st c l'l~gnlamcnl o, immediatamenLe deverá levar
r• fado ao 1\0ilhecinwnto daautoridadP. naval competente, afim
dn que. snja dada a providencia conveniente.
Ar! . 12\. 1\s pn~scripçõcs deste regulamento são applil'avci:> lanln ;í pef'ra da baleia como á de outros grandes CC··
tnceos.
TITULO III
C.\l'l'l'ULO UNTCO

11·\

PfiOTECç,\o Á PESCA

ArL. 12!l. :\os hrasiloiroR qne, sós ou associados em fórma
dP roloma de pesc~dores, .ou de outra qualquer, quizerem exp_lorar a P,esra ou mdn~tnas della resultantes, no littoral, nos

nns c lagoas do dommto federal, o Governo poderá conceder
<•~ segumtes fayorc~:
T - Concessft.o d1) marinhas e terrenos publieos nas costas
ri,. l:rrra fmnr• I' nns llhns, ril' aceórào com o decreto n. 14.594,
'"' .l,l dr: iJ,•zr•ll.tbrn de I!J:W, para a- funrlaçfío de estabelecit"''fl,n.-c lllllltsfrlaP~ rln pcsea;
.
li -·- l!edurçfío dos uil:cilos adl!aneiros á metade, a pescallorps ~~olll!uzado:>. para ;:t JOJportacao das duas p1•imeiras emf,·•;·,·,tçllcs t/•· p,·scn, lllOYJdas a machina ou motor e exclusiva-
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mente destinadas ã pesca pelas suas disposicões internas e installações, por intermedio da Directoria da Pesca;
III - lsen<;ão de todos os direitos de importação para
as rêdes, linhas, fios, anzóes c mais apparelhos de pesca, que
não possam ser fabricados no paiz, e bem assim para as machinas e a materia prima necessaria á confecção dos instrumentos de pesca acima mencionados, que não tenham similat•
no paiz, drsde que sejam importados pela Directoria da PcscJ;
IV - Isenção de todos os direitos aduaneiros para os motores marinhoH, machinas, apparclhos o mais matrrial necessario ao inicio dos serviço:; da pesca e de consnrva do pescado
e aproveitamento industrial dos produc! os aquat icus, desde
que sejam importados pela Dircllforia da P1~sca;
V - .Faculdade de sa!Jir livrementfl do porto ou entrar
tanto de dia com de noite, sendo avisada a autoridade naval
a que eRtiver affeeto o servic.:u da pesca, na ftír·ma do ('SLa!Jducido uo art. 31 c paragraphos.
Art. 126. A concessão dos fayorcs da;; alíneas J.Y e V rio
artigo acima será extcn;;iva á;; companhias on emprrzas IJUP.
estiverem funceionando na indnsfria rla pesea, desde qne :;;,í
tP.nham nat\ionae;, ou P~t rangniros naluml izados Plll :'lia d irt•.t•t::1o administrativa.
Art. J2'i'. A concessão dos fanm~::; conl:ltautcs do at·L. 1211
serü feita mediante contracto. lavrado na Direeloria da Pesca.
no qual n ~~ompanlt ia on enlpt'l'z:l. t'oiiCl'~siunuria ol.JI'igar:-c-ha:
I - A não emp1·egar estrangeiros. em numero superiot· a
IJm quinto dos seus funccionarios em terra;
JI - A receber e susl PIÜaf·, romu aprendiZt':-, os filhos dos
pescadorc~ orphãos, que lhes forem remcttidos pela Directoria da Pesea. O numero n a id:Hle mínima desses meuore'l
Hcrão fixados no cnntraplo, segundo a imporlancia da Pll1preza;
III -- A prcsl ar a esses nwnores a instruer:ão pr:1 t 1c<1 da
indusfria Pxcrcida pela companllia ou t•mpreza:
IV - A lJagat aos rlil os mc·JHll'l'S, 110 seguudu amw t' !>eguintes, os sa arins tlUP lton\·c,·ern sitln fixados no t•onf.raf'to rJe
qtw rpza o art.. 1:27, os qtwt•s Sl'riio imll'pentlenlP;< dos Pll<:ai'~;Js lia condição anl el'inr;
V -·· Facilitar á Virec(nl'Ía da .1'1~~ea e aq;; st~lls delegados
a visita aos st•us ~~stahclecimcnf os;
VI -- A confrilmir annmtlmenle com a quola de l 'lo úo
lncro liquido até 100 :I'OO:I!i l' rnai,.; 1.~ % do f(tw 1•xcedl'l', ]la1·a
o patrimnnio da Caixa de Succot'I'OS dn Pesca.
Art .. 128. A não obscrvawia das elausulas sup1·a referidas
será punida pela imposil:ão dn multa at.~ 1 :500$, eonfnt·me as
eircumstaneias, que attennarem ps a~graYat'I'IJI a falta, a ju izu
do inr-;pector de Portos e Costas.
Paragravlw unicn. Motivar:í a 111Ulfa a infr·accão isolada
de ttualquer rias c•nndi~_;õf's pre\·isf.as llo al'f. 1:.>7. Janto tJUanlt•
o seu conjunto.
Art.. 12!). Os f f'I'l't'nns de !JHP f mia o ~ I" do :n·l .. I'![) ;;ef•ão concedidos Jl::tra a fnnd:u;ão de t\olon ias dt• IH'.scadm·es mclliante pdição, feila JWia Conf,~rlcra~,;ão Gm·al dos Jleseadorcs,
dos terrenos de marinha e publkos. nas ilhas ou nas co:ola.s dP
f(!rra firmP, depnir; de uH~(Iidos ,. dem!U't:ados por r•mprPgados
rnandndos pelo ClOVl'I'OO, obedeenndo :ís disposi~·1cs do~ deere1o R n:o. H. [i!J í l' 1í . r>!Hi. do :H dP dezcmh!'O do I!l20.
Art. 130. Para o effrctiYo go~o da i~enção de direito~ para
os oi 1jecf os impor{ ado~'· indispcn~a veis ao l1'abalho das colonias supraditas, a Confede.ra<;ão Geral ci•JS Pc~eadorrs apre-
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sen(ará annualmenlc ao Ministcrio da Marinha, por intermed;o da Dircctoria da Pesca, a relação desses objectos, especificando HUa qualidade c justificando a quantidade que terão
•!e importar no anno Sf·guintc.
Art. 131. Vorifica,ndo que qualquer conccssionario vendei! nb.ieetos importados com isenção de direitos, incm·rerá na
:;anq;ão das penas com minadas aos contrabandistas.
Art. 132. As companhias ou em prezas apresentarão au.:.
nualmente ú Diredoria da Pesca uma relação nominal dos seus
•·rnpt't'gados. Ncs,;a rPlat;ãu, pur{·m, além do nome, especificarso-IJ:1o a idadP, nat.uraliclarlP, filia.;ão, estado civil, funcção c
I•Jdu~ os sig11acs tmractet'isl i e os dos referidos empregados .
.\t·L J3:L .\ C(l!flp[!nhia ou Pmprcza su,ieitar-se-ha a dei:-.ar •·xaruiuar os .seus c~lalH·IPeimentos pelo representante da
Dir'l't:ltll'ia da Pnsr·a, nxamo que se estenderá a Indo quanto á
Jtlt'.~lila dirccl•wia poflHa interessar .
.\rt.. 1:J.L Na~ baltiaél, lagôas, nnseauas ou muda nos mares
da t'rl.~{a. llf'lll cuwo uus rios, as colonias de pescadores não
prejlldicariío. tio' mntlo alg-nm, nem impedirão o exercício. da
JH:>'if'a aos pnscadorc.~ :unaflon•s, ctnvendo-lhes preslar todos os
<~u~; il ios dt' qw• pnl'\'t•nl.nra carecerem .
. \r!. l:Jf>. O dPsnm·oJvimento do Serviço da Pesca e SarH~UllJt•nlu do J,il.lnral, será garantido por uma verba de rulll'ica ··- 'Pr~sr·a r· ~atwarnr•n!o do Littoral", que fará parte da
lt•i allnlla.
I -- ,\ n•J•lJa a que :-;e refere osle artigo serú proposta anrutalnJt'llLe ]wln inspceloJ' ele Portos c Costas ao Ministerio da
!\lat·iuha, a(lcndewlo ú~ 'ncccssidades do serviço da Pesca, de
JJJndo a l';;limular sempJ•c o Reu desenvolvimento.
ll - Nas Capitanias dos Portos dos Estados que votarem
:wxilios para P.~scs sCJ'Vit;:os. serão arrecadadas as quantias
coJ'I'I':ClJUildi'IJI os para serem •·nviadas á Caixa de Soccorros da
J'•"·WU.

HI -· A appliPaçiío da H'rba de quaesquer quantias, des-

1inatla~ au rlesonvolvJml•nl.o do serviço da Pesca, será feita de

nccôrdo com as instruer,õrs dadas pela Inspectoria de Portos e
4 :os! ::l-'', e podcr:'l I ambem aill'anger:
nl a compra de apparPlhos c utensilios de pesca para a
Conl1~derar;ão <1et·al dos Pescadores, afim de serem cedidos
por esla. mctlianfe pagalllenfo a prazo, aos pescadores quites
!'om a.~ :mas coloru:ts, com as garant.iás 1lc direito c so!J a fisca!izar;ât• da Directoria da Pcl'lca;
/1 J a mli:m! aJJlcnl os dn quantias nccessarias :í. compra de
t'llllmrr.'al;õcs de lH'sca, SI'JJK reparos ou adaptações, pagas por
Jll't•cln;:õt·~ mnnsar·.~, a ,ittizo da Dii·ectoria da Pesca.
Paragt·ap!w unieo. Em toda a escripturação relativa aos
r•.rp•Jilo.~ para o desenvolvimento do Servico da Pesca e Saneatucnlo do .Lilloral, obst•rvar-se-hão precisamente as nórmas
pn•sct·ipfas pelo Codigo de Contabilidade Publica.

TITULO IV
CAPITULO I
1>.\ I:'lRC.\l,J7,AÇiíO DA PESCA
~\rt. 13G. A pestm, ]Jara todos os eífeitos, ficará sob a
ttlmitlistr:u;ão ti•) l\Jinisterin da l\lal'inha.
T.r•is do Hl!a -· Vol. IH
6
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Art. 137. Para auxiliar os serviços administrativos da
pesca será creada na Inspectoria de Portos e Costas uma Direrectoria da Pesca, lotada com o pessoal marcado no regulamento rcE<pectivo.
Art. 139. A' lnspectorla de Portos e Costas serão enviados
todos os papeis relat.ivos a assumptos de pesca, os quaes, depóis de estudados convenientemente e informados, serão encaminhados ao mirdstro da Marinha para os devidos fins.
Art.. 139. i\' Jnr:pect.oria de Portos e Costas, para fir~ali
zacão da pesca, conhecimento de pamgens abundanf es rlc peixes e mais estudos relativos á piscieulíura c á pesca, serão fornecidos navios proprios para o desempenho de taes mis:;;ões.
os quaes farão part.c do quadro dos 11avios da Arlllarla, Pmhora
estejam sob a jurisdicção daquella inspertoria.
Art. 140. Para os estudt•s que sn referirem ú pesca c á
piscicu!l.ura, emprcgar-sc-ha, soh a dirf'ct;ao da Dir.!cforia rla
Pesca, uma parte tia verba tl1~.~finatla ao desenvolvimento da
pesca e s:meamrnto rlo littnral.
Paragraphn unico. Nns dr:;;peza'l qt•fl pudermn ser feitas
em obodicncia a csfo artigo, estão ineluidas as amFtisiç,ões de
jleixes para "eproducção e f.udo quanto f:'e relacionar com a
piscicultura natural c artificial.
CAPITULO li
DA POLICIA DA PESCA

Art. 141. A policia superior da pesca será exercida em
rada E~fndo pelo capitão !los porto~ P f;"US auxiliarei'.
Art. 142. Os capitães dos portos, naquillo quo não estiver
previsto por este regulamento c. de~!ols de ouv~r a Insp~cto
ria de Portos e Costas, determmarao, por mCJo de cdil.acs,
affixados nos lugares publicos mais convenientes, as merlidas
de policia, ordem c precauções proprias a impedir os accidentes, prejuízos, avarias e collisõPs, para garantia do livre
exercício da pesca e conscrva(.!ão da fauna.
Art. 143. Os navios de' guel'l'a e as autoridaucs de 1\Iarinha em commissão nos Estados, deverão auxiliar os capitães
dos portos em suas requisições sobre assumptos de policia da
pesca. Na falta de forças de Marinha, o capitão dos portos
requisitará ao ministro da Marinha, por intermedio da Inspectoria de Portos e Costas forca do Exercito ou estadual,
segundo o caso, para tornar effectivas as suas ordens sobre
a policia da pesca.
Art. 144. Os capitães dos portos nomearão capatazes
para exercerem a vigilancia da pesca nas localidades que julguem convenientes, ouvindo a esse respeito a Jnsvectoria de
Portos c Costas.
I-Esses capatazes deverão ser escolhidos de nrefcrencia entro os marítimos matriculados:
11- Os ditos capatazes poderão ser remunerados por
conta da verba pesca c saneamento do liUoral, a .iuizo da
Inspectoria de Pol't.os c Costas.
Art.. 145. As infracções do presente J'eg-ulamenl.o nos Estados da União serão investigadas e verificadas pelos capitães rlo:- portos, delegados, agentes, capatazes e sub-capatazes.
§ i. • Si as infraccõcs disserem respeit.o á venda, ao
lransporlc de ovulos, pcixin!JoR, fli'Íxcs, cruslaccos ou molln~-
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cos, sem as dimensões prescriptas para o commercio, poderão
:ocr denunciadas por -qualquer pessoa.
§ 2. • A policia da pesca poderá ser levada pela autoridade
naval competente, ás embarcações, estabelecimentos de pesca,
viaturas, mercados, depositos1 etc.
Art. 146. Quando os naviOs de guerra ou as suas embarcações testemunharem alguma infracção ás disposições regulamentares da pesca, os commandantes respectivos farão
apresentar o infractor á autoridade marHima competente da
localidade mais proxima, acompanhado da communicação escrii)la do occorrido.
Art. 147. Conhecida a infracção, o funccionario que a
!JoUH'r presenciado ou della houver recebido informação, lavrará o auto de infracção e o assignará, fazendo-o chegar, o
mais breve possível, ás mãos do capitão dos portos da sua
cir·cumscripção, indcpcntemente das medidas de segurança
que desde logo houver tomado em virtude de disposição
legal.
Al'f.. 148. Para os casos em que se não tratar simplesmente de uma contravenção á policia da pesca, mas sim de
delicf os communs, a jurisdicção competente é a autoridade
judicial, á qual o capitão dos portos ou os seus delegados,
fôra da séde da capitania, instruirão com o competente corpo
de de! ic to, limitando-se nesses casos a auxiliar a policia local
n :í HJ!llr<l<:iln rias prova.~. na captura do rielmqucnte a arrecadar~ão da embarcaçfto e dos utensílios da pesca.
Art. 149. Das decisões dos capitães dos portos haverá
rrcmsu para o inspeclor de Portos e Costas c deste para o
1\1 inisterio tia Marinha, que decidirá afinal.
Art. 150_. Intimada da sentença a parte, si esW\ não se
conformar com ella, fará dentro de cinco dias a declaracão de
que \ ae rcconer, para que se observe o disposto no artigo
anterior.
·
Art. 151. O processo será summario, sendo escrivllo o
secretario da capitania. A fórma do processo será de accOrdo
com a do Regulamento das Capitanias.
J'amgt·apho unico. Quando se tratar de multa, a parte en!rae:i eom a quantia cOITl'S[londenle, antes de interpor o recurso.
TITULO V

Da pesca fluvial
CAPITULO I
ESPECIFICAÇÕES

Arf. 152. Para lodos os effeitos do presente regulamento
rnf ~Illlr~-se pot· }Jesca fluvial a exercida nos cursos e bacias dé
:u;ua doee até onde acaba o dominio da pesca maritima.
Al'f. 153. Para lodo~ o::; effcitos ficam derogadas todas as
lr~is e rr·gularnnnfos emanados de qualquer outro poder sohre
!llafcria de pesca fluvial, da competcncia do Governo Federal.
Art. 154. São IWI'mitt.idas as rôdes fixas ou fluctuantes
niio PX•'I'rlcndo rm comprimentb aos dous terços da largura dá
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1mperfic1e liquida dos cursos dagua, nos pontos em que estiverem sendo empregadas, attendendo ao disposto no art. 70.
Art. 155. Só poderão ser empregadas simultaneamente,
na mesma margem ou em ambas, rêdes em distancia pelo menos tríplice de seu desenvolvimento.
Art.. 156. As rêdes fixas empregada's na pesca :tluvial não
poderão permanecer mais de 24 horas no mesmo logar-.
Art. 157. A pesc:1 com rêdcs ou apparelhos permittidos
fiua ~uhordinada em ,cada rio ou curso dagua, :ís disrosições
e:,peciac;; tomnflas pela DirPclm·ia da Prsea que a poderá
prohihir em rlcfcrminade tempo c Jogar.
Art. l 58. Para qtw a pro h ihição de pescar em dados lo·I!.R.res ou em dctcrmilw.do I empo seja cffectiva, serão affixados
edifaes 'nos Jog::trf:S mais CODVCll iC'nleS. dcelat·ando desde
quando c a(<; quando devcl':i fiem· SUS])ensa a faculdade de
pesr.ar_.
/\rt. Hí9. E' prohihiilo <l('ntpal' eom paris e qualqucJ' ou!J·o af;pill'l'i ft11 lll:t i,: fip llll'i :11\1• d<1 la J'!~lll'U do:< tlll'~ll:'l da~llU.
Art. 160. E' prohii:Jido desviar as aguas para levar peixes
a facil captura no interior rias f Cl't'as circurnvisinlms.
Art. 161. E' prohibido revolver o fundo das aguas e corlar as hervas c raizes por cllas banhadas.
Art. 11i2. As emharent:fH•s qne não forem destinadaS' á
pesca não poderão ter a bordo l''~des ou apparcllws especiaes,
salvo o disposto no art. 10 deste regulamento.
CAPITULO li
PESC.\S N.\ A?-.IAZONIA

Art. 163. A pesen nas agnas flnviacs e lacuAtrcs do domínio da llepublica dos Estados Unidos do Brasil, tanto no
Estado do Pará, como no do Amazonas e ainda no Territorio
do Acre, em relação ao peixe-boi, pirarucú, etc., ficará subordinada ás instrucçõcs especiaes que forem opporf.unamentc publicadas vela Dil'ectol'ia da Pesca c ás seguintes regras:
I ]>J•ixc-hoi: .\ pt·~,c·a do pcixP-hoi st\ ,; P"l'lllilLiua a
arpão c no tempo em (ji!C não cslá em procrcação. O contravcntor incorrerá na multa do 30$ a 50$; em caso de reincidencia -incorret·á no dobro da multa c na apprchensflo do material de pesca.
IT - As df'muis cs;H~c ir';;;: E' prohibida a pc.~ra durante o
tempo da desova. A pesca ptíde ser feita a arpão on anzól em
espinhél e á rlidc de malha no mínimo de 30 m/m. O contraventar da primeira parfe soffrpr·;i a mu!La de 30:S a 50$ e o da
segunda parte á multa de 10$ a 30$; em caso de reínciden('.ia
incorrerá no dobro da mul!u e na apprchcnsfío do material de
pesca.
TITULO VI

CAPITULO I
CONTRAVENÇÕI"S E PENALlD!\DES

Art. 164. O estrangeiro encontrado no exercício da pesca
marítima, fluvial ou lacuslrc é passível da multa do 1 :000$ e
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apprehP.nsão da embarcação e dos utensílios de pesca, mesmo
que lhe não pertençam.
Art. 165. O pescador de profissão não matriculado ou
amador não licenciado, encontrados em exercício da pesca, não
sendo obedecidas as prescripções deste regulamento, são passíveis da multa de 200$000. Na reincidencia a multa será eleYada ao dobro c serão apprchendidos a embarcação e os utensilios rlP pr.sca.
§ 1.• O mnbnrcadiço matriculado que alterar o bilhete de
desembarqur·. rHr a nota na caderneta, ou usar qualquer cadcmeta que lhe não pcrtPnça, será multado em 200$ e não
porlr•t·á, JH'scar sem haver pago a multa, podendo ser prOC{I"lsarlo, conl'ormc os casos.
§ 2.• O paf.riio ele pesca que tomar para tripulante de sua
embarcação um individuo não matriculado ou com caderneta
qur lhe não pertença, será multado em 500$ e ficará com a
earlerncla presa pnt·a garantia do pagamento da multa.
Art.. 1li6. A inohservancia do art. H é punível com a
mui! a de 20$000.
Art. 167. Pelo uso das rêdes c apparelhos prohibidos e
infr·acçõe~ dos al'l•:. ~!3. 70, !H, 160 e 163 soffrerão os infractorPs multas rle 50$ n 100~ r. inutilizacão das rêdes e dos apparP\hos.
Art. 168. Pela inobscrYancm dos arts. 68, 83, 86, 88, 91,
!J2 ·~ v3 mui! a f! r• 50$ a 200$000.
Arl. 1G~J. PPla violação do disposto nos arts. 61, 73, 74,
íG, 77, 87 P 10R, multa de 50$ a 100$000.
Art. 1íO. PP\o rmprego lle dynamite ou outro qualquer
r.xplosivo, mui! a de !lOO~ a 1 :000$, além de ití !lias de prisão
a11 infraclm·.
Art.. 171. Pela infracção dos arts. 60, 81 e 89, multa de.
300~ a r>OOí!i n v(•r·da dos produclos .
.\ri.. 17:2. A violacão dos arts. 55 e paragraphos e 65 sujPila os delinqucnlcs á multa de 1:000$ e a immediata desfrnição <lo::; eur·t·aes, por eonla dos proprietarios destes.
Art.. 1n. A violaç5n do art. 66, o proprictario da fabrica
incorre na mnll a de 500$ a 1 :000$, bem assim o contraventor
rl11s arts. 60, 63 c GL
Art. 17-i. Pela violação do disposto nos arts. 33, 36, 37,
:1R, 39, 51, G2, <i7. 7'2 c alineas, e 161, multa de 10$ a 50$000.
Al'!.. 175. Pm· infracção do disposto nos arts. 31, 78, iOO
r; 1!í9, multa de 100!ll a 200$000.
Art. 1í6. A infracção dos arts. 53 e alineas e 71, multa de

1 :000$000.
AeL. 177. As infracçõcs ao presente regulamento não eswrifieaclas serão punidas com multa de 10$ a 500$ segundo "

1raf urPza da infraer;ão, avaliada pela Capitania dos Portos, e,
Jr:t Capilal FnrlPral, pela Direcloria ria Pesca.
,\rt. 17R . .\ rmncid~>ncia importa na applicacão da pena
l'lll

dohro.

CAPITULO li
DISPOSIÇÕES GEI1AE8

f1rt. 179. §lcmpre que a infracção fôr passivel de multa
P o mfraetor nao entrar com a quantia correspondente serão
apprrlumrlirJos c m.antidos. em gcposito a embarcação c os utensrlro~ rh~ Jlf'sr·a atr~ a ~altsfaçao da multa. Si, porém, dentro
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de 90 dias a multa não for satisfeita, serão vendidos em hasta
publica a embarcarão e os mais objectos ••m deposito.
Paragrapho unico. O material em deposito ficará sujeito
aos aceidentes de força maior, sem dar direito á reclamação
alguma.
.
Art. 180. Quando o infraetor fur insolvavel para paga•.· a
multa em que houver incot'rido, set·á apprehendida a sua matricula durante o prazo de um mez a um anuo, tempo e11te em
que não poderá exercer a sua profissão.
Art. 181. Ha reincidencia desde que o infractor .iá tenha
sido multado por contraYenção em matcl'ia de pesca dentro do
seis mm:es.
Art. 182. A prescl'ipção em mafm·ia de pesca é d~poi<J de
seis mezes. Além desse prazo não pód1J HPl' intentado processo
ao infractor. O prazo dos seis mezrs será contado da data em
que fôr constatada a infracção.
Art. 183. As quantias recolhidas ao cofre das capitan:as
dos portos, provenient.l' das mullns. scl'iio rmfl•egues ás repartições de Fawnda nos E~<lados e Dit't•doria de Contabilidade
da Marinha.
Art. 184. As colonias de pescadoi'c•,; e confederações se
regerão pelos estatutos approvados pelo Ministerio da Marinha c organizados pela Jnsperloria clr Portos c Costas.
Art.. 185. Na Inspndoria de Portos c Cosias haverá uma
secção denominada - Dircctoria da Pesca -. que se regerá
pelo regulamento mandado adoplar pelo Governo.
Art. 186. As contravenções de polieia IW.Yal, serão punidas pelo Regulamento das Capít.anias.
Art. 187. Todas as embarcações de pesca serão obrigadas
a declarar á autoridade naval eompetente lot~al as quantidarles
c qualidades de rmas pescarias, sob pena de multa de 20$000.
Rio de Janeiro, 2:í do ouluiJro de 1!J23. Fa1'ia de Alenca1'.
DECilETO N. lô.1fl:í ---

llE

2G

Alexandrino

DE Oll'l"fiD!lU Dg

1!J23

Suspende nos dias 27 e 28 do cm'J'cntr·, em todo n Estad0o do
, Rio rlP Ja,n,ciJ·o, o esfrulu dr• sitiO, prorogado ]!do tlecJ'I'(O
t':tt'cutít•o 11. Ui .Ot:í, 2~! dr• abril 1k t.n:~
O P1·esidcn!r, da HPpuhliea do,; J~sfarlo.;;; Unidos do Brasil,
ali rndendo a (ltJP d0vrm r r ai i;-:ar-~e. 1111 E~ fado do Rio de Janriro, no dia 28 do corrPnf P, a,; Pleirõcs pa1·a presidrntc c viceprcsidrntc dessa unidade da }'prJpraçlio 1• as de deputado::; á
rc,.prctiva Ass·rmbl•3a Le~if;lativa. J'<'solw RIISJH'ndcr, nos dias
27 e 28 rio cnrrcnlc P no alludido I<:sf adn. o Pstado dn sif in,
prorognrln ]Wio rlrcr·Pfn I'XI'I'Uiiy,, 11. H'o.Of:,. "'' ~3 dr abril 1!0
I !l2:!.

Rio dl' .J:uwiro, 2fi di' tlllllllll"o dP
rlencia u 3so da Jlppulllica .

I~J·.':l.

lll'.'" da lndrprn-

.\HTnua DA SrL\"A B~:rm \HDF:S.

João l,uiz ATves.
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DECRETO N. 1G.18G-

DE

27

87

1
DE OUTUBRO DE 1923

Abl'e ao Ministerio da Guerra o credito especial de 253:277$568,
para }Jaaamento de soldo vitalicio a officiaes, inferiores
e praças voluntm·ios da Patria
O Presidente da Repnbliea dos Estados Unidos do Brasil,
t<>ndo onvirhl o Tribunal de Contas. na fórma do disposto no
§ 3" do art. 80 da lei n. 4.536, de 28 de janeiro de 1922, resnl\ c abrir ao J\linistcrio da Guerra o credito especial de
2:13:277$568, para pagamento aos officiacs, inferiores e praça~. Vi!luntario~ da Pall'ia, constantes da inc.Iusa demon;:;traçüo. do sold:l vitalieio cujo direito se acha reconhecido de
acc•)rdo com o disposto no decreto legislativo n. 1.687, de 13
de agosto de 1!"107, art. 77 tla lei n. 3. 67 4, de 7 de janeiro de
1\11D, decrPfn lP~islatiYo n ..i.íOS, de 24 de dezembro de 1921,
r: art. 51 da df: n. LG3'2, rle G de janeiro de 1923.
Rio de .Janeiro, 27 de outubro de 1923, 102° da lndependencia c 35° da Itepublica.
i\llTilUR DA SILVA BmlN.\RDES.

Ale.r.andrino F'aria de Alenc4r.

m

Demonstração do credito especial necessario para pagamento do soldo. vitalicio aos officiaes e praças abaixo
mencionados, cujo direito se acha reconhecido de accôrdo com o disJosto no decreto legislativo n. 1.687, de
13 de agosto de 1907, art. 77, da lei n. 3 674, de 7 de janeiro de 1919, decreto legislativo n. 4.408, de 24 de
dezembro de 1921 e art. 54, da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923

Primeiro tenente Euphrasio Joaquim da
Silva.
Alferes João Capistrano Pereira Pinto ...
Alferes j osé Rodrigues de Lima ..•••••.
Alferes Sebastião Leopoldo Castello
Branco ..••.•..••••.....•.••••••..••..

Alferes Manoel Alves da Silva ......... .

Primeiro sargento João da Cruz Taques
Primeiro sargenro Manoel José dos
~antos .. ~ .....•..•........•.••.••..•.
?rimeiro sargento José Clemente Pereira
Segundo sargento foão P1nho de Almeida
Segundo ~argenco Manoel Dornelles •.•.
Terceiro sargento João Martins Filgueiras .•... , ......•..•.••..••..•...
Terceiro sargento José Florencio Dutra

Credito
preciso

Periodo

Postos - Nomes

Soldo de 140$ mensaes, de 1 de janeiro de 1908 a 21 de novembro de
1909.

I
I

Soldo de 120$ mensaes, de 24 de}
agosto de 1907 a 31 de dezembro
de 1918; de 300$, de 1 de janeiro J
de Hl19 a 31 de dezembro de 1922.

Soldo diario de $250, de 24 de)
agosto de 1907 a 31 de dezembro
de 1918; 60$ mensaes, de 1 de
janeiro de 1919 a 31 de dezembro
de 1922.
Soldo, 1$250 diarios, de 24 de agosto
de 1907 a 21 de iunho de 1914.
Soldo de 1$ diarios, de 24 de agosto
de 1907 a 31 de dezembro de 1918;
{ 48$ mensaes, de 1 de janeiro de J
1919 a 31 de dezembro de 1922.
Soldo de 750 réis dia rio, de 24 de)
agosto de 1907 a 31 de dezembro
de 1918; 36$ mensaes, de 1 de
janeiro de 1919 a 31 de dezembro
de 1922.

l

I

Observações

3: 178$000!falleceu a 22 de no-

vembro de-1909.

30:750$967
30:750$967
30:750$967
30:750$967

>

~

Ul

t:l

o

g
t">l
;.!

8:065$000
8:065$000

~

:'f

D

c::
>-3

3:117$500!Falleceu a 22 de junho
de 1914.
6:452$000
6:452$000

4:839$000
4:839$0\.)0

~

o

Terceiro sargento José .Maria de Arruda 1 Soldo de 750 réis diarios, de 24 de
·
agosto de 1907 a 31 de dezembro de
1Y18; mensal de 36$, de 1 de ja·
neiro de 1919 a 9 de junho de 1921
Cabo
Cabo
Cabo
Cabo

Fermino Gomes de Alexandria •••
Hyla•io José da Costa •••••••••••
Joaquim ~unes de Pinho •••••••••
Leopoldino Antonio de Souza ....

Soldo de 500 réis diarios, de 24 de
agosto de 1907 a 31 de dezembro
de 1918; mensal de 24$, de 1 de
janeiro de 1919 a 31 de dezembro
de 1922.

l

l

4: 165$800)Falleceu a 10 de junho de 1921.

3:226$000
3::a6$000
3:226$000
3:226$000
>

Cabo Fausto Antonio Diniz ............ 1 Soldo de 500 réis diarios, de 24 de
agosto de 1907 a 31 de dezembro de
1919; mensal de 24$, de 1 de janeiro de 1919 a 27 de julho de 1919

2:238:900!falleceu a 28 de julho
de 1919.

~
:D
g

Cabo Florencio Clemente de Oliveira ••• 1 Soldo de 500 réis diarios, de 24 de
agosto de 1907 a 9 de setembro de
1915.

t :469$500jfalleceu a 10 de se-

§

Anspeçada João de Souza Aguiar •••••••
Anspeçada Manoel Urbano ............ .
Soldado
Soldado
Soldado
Sa•dado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Antonio Salustiano dos Santos
Emilio Quaresma da Silva .....
Estanis1au José Ricardo •••••••
Estevam Francisco dos Santos
Feliclano José da Silv.a ...... ..
Ge :eroso Mendes Malheiros ••
jacob Petri •••••••••••••••••••
João Thomaz Boaventura ••••••
osé Gomes de Uma ••••••••••
osé Marques Evangellsta••••••

Soldo de 400 réis diarios, de 24 de
agosto de 1907 a 31 de dezembro
de 1918 ; 18$ mensaes, de 1 de janeiro de 1919 a 31 de dezembro
de 1922.

1

:iotdo de 360 réis diarios, de 24 de
agosto de 1907 a 31 d~: dezembro
ue 1918; mensal de 12$, de 1 de
janeiro de 1919 a 31 de dezembro
de 1922.

I

tembro de 1915.

,

1':1

~

2:523$200
2:523$200

j

2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280

2:069$280

2:069$280

2:069$280
2:069$280

~

Postos - Nomes
Saldado Lourenço Ferreira da Silva ••••
Soldado Lucas Alves de Oliveira ••••••
Soldado Juliãil Paes de Barros ...••.••
SoUado Manoel Antonio dos Santos ••.
Soldado Man e! Antonio de Araujo ••..
S;;ldado Manoel Pereira Lima ••.••••••.
Soldado Manoel Soares da Silva .•••••.
Soldado Marcellino José de Souza •..•.
Soldado Miguel Lui-.. Pinto .•••••••.••••
Soldado Vicente Antouio li e Oliveira .•.
Soldado Eduardo Nunes da Silva ..•.•..
Prirneir.~

sargento Domingos Rothéa ..•.

Periodos

Soldo de 360 réis diarios, de 24 de
agosto de 1907 a 31 de dezembro
de 1918, mensal de 12$, de 1 de
janeiro de 1919 a 31 de dezembro
de 1922.

Soldo de 360 réi5 aiarios. de 2i de
agosto de 19J7 a 26 de setembro de
1918.
Soldo de 60$ mensaes de 1 de janeirfl
de 1::~20 a 30 de novembro de 1::~21

Segundo sargento !osé de Alme.da Carvalho ....•................••....•...

Soldo de 43$ mensaes de 1 d~ janeiro
de 1~2·J a 31 de dezembro de u2::

Cabo João de Souza .................. .

Soldo de 24$ mensaes, de 1 de janeiro
de 1920 a 31 de dezembro de 1922

Credito
preciso

8
Observações

2:069$280
2:069$28()
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$280
2:069$2-80
2:069$280
1:42058$71Falleceu a 27 de sétembro de 1918.

~·

~

r.o

8

§
t,;

1:380$0001 D e c r e t o legislativo

::0

n. 4,408, de ~4 de
dezembro de 1921, tira-se até 30 de novembro de 19.:1, por
ter recebido o soldo
de I de dezembro
desse anno a 31 de
dezembro de 1922,
em virtude do decreto especial.
1:723$000!0 c c reto legislativo
n. 4.408, de 24 de
dezembro de 1921.
86!$0JO!tdem.

~

~
~

An5peçada fosé Ferreira Gomes .......
Soldado
Soldadll
Soldado
Soldado
Soldado
Soldado

Antonio Bernardo José .••••.••
Antonio Camillo Pereira .••••.
Antonio Francisco de Oliveira.
Antonio Lopes de Sampaio ....
Antonio Mano:!! do C,rmo ••.
Francisco de Sant' Anna Se·

Soldo de 18$ mensaes, idem ide.n ....

Soldo de 12; mensa,., Idem ldem •.

j

gu1do............. . .............. .

.;.32$000 I jem.
43400J I jem.
4j2$000 Idem.
4~12$00~ Idem.
432gJoo Idem.

43.:!$000 Idem,

Soldado Joséjoaq,üm Novaes ......... .
Solda lo 1osé Ca harino de Souza ..... .

432$000 Idem.
4.;2$000 Idem.

Segundo_ sargento \ugusto de Oliveira!
Xavter....... ..... ............ ....

Soldado João Mariano de Souza ........

643$000 Idem •

I

Suldo de U diarios de 2 de agosto dei
lju7 a 3, de dezembro de 1'::118;
4· $ mensae> d~ 1 de janeiro de 19h
a 31 de dezembro de 1922

D:452$000

Soldo de 36J réis díarios de 24 dei
agosto de 19:.J7 a 31 de dezembro
de 1!;18 ; 12$ mensaes de 1 de janeiro de 1\JW a 31 de dezembro de
1922

2:069$230

;,.

~

Ul

t:l

o

§
g;

~

t'.l

253:277$:)58

~
~

Segunda Sub-Directoria Geial de Contabilidade da Guerra, i8 de agosto de 192.>.- Ed!ludo Ra-zgel, 1° olficial.
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DECRETO N. 16.187-

DE

27

DF. QUTUDRO DE

1.923

Altera o Regulamento. dos Collegios Militares
O Presidente da Republica dos Estados Unid<>s do Brasil,
usando da attribunção que lhe confere o art. 48, n. 1 da Constituição, resolve alterar da fórma abaixo indicada, o art. 124
c seu paragrapho unico do Regulame!tlo para os Gollegios 1\filitare!'l, approvado por decrf'fo n. ·l:i.ltlti, 1\r> :.~7 d1~ março d1~
1923:
,.
Art. 124. O dircclnr dr cada !'fliiPgin snr:í. eoronnl cffrcUvo do Exercito, com o rur·~o de sua arllta, ou ror·,mnl nu gPnrral do quadro de doccnf.rR miliLatPs .
Pode.rão, comtudo, spr lrnenfr,s-coronci,; rffcctivos, com
o cm·so dr, sua arma, os dirPefnrt·~ dos cnllt•gins de Pol'fo Alegrf•, Barbacena <' Ceará.
Paragrapho uniro. () fiscal sPJ';i mrtjor pffpf•liYo dn F.xr>rcilo, com curso de sua arma.
Hio dP .Janriro, '27 dl' onftiln·n rl1• 1\l:':l. 10:?" da TnrlepPnclPnri:l P :3!í" da HPpn!ll ica.
-.'\.Jt'l'Jillll ll.\ f'IL\'A llEHNARDES .

. 1fi'.1'11Jldl'i11o Fm·i11 r~r· .lfr'JlN/1'.

DECRETO ~. 1 G. 188 -

nr.;

:.'!)

nr. ounmno

DE

1!1:2:1

AppJ·m,a. com modif-icar:fio, a 1'efo1·ma rlos rsfotutos da Com-

1Janhia Allirmça da Bahia, rlrlibe1'ada pela
ml e:rtraordinaria de 20 de março rle 1!J2.'J

11.~SC111lil1!a

ge-

O Pre~idcnte rla Rrpnhliea rlnR Eslarln,q TTnirlo::; do BI·asil,
atJende'ldo ao que rNrnrrcu a Companhia Allinnça da Bahia,
rc,:o]ve approvar a reforma dos rstaf:nfn~; ria Cnmpanhia Alliança da Bahia, menoq qnnnfn an a!'f .. IÍ8 dos rsfntnlos rPi'ormados e quo rlr,vcr:í ser suhsfilnido p,•Ja sr,~uinte di.oposição:
Serão mantidas as conlrts rle «fnnrlo rlc r,•;:pn·a>' r aoserYa
technica».
1.• A conta de <rfnnrlo de rpsrrva~ será aug-mentada annualmente pelo nwnos com 20 % dos !urros liqnidos.
2.• A conta dr «rPsrrva technicm> ou de riseos não ~xpi
rados, scr:í constituida de rtccôJ•flo com o :11'!. 49, e paragraphos 1•. 2• r, :3" do rrg-ulamr,nlo nnnrxo ao dr1•rct.J --.lUmero H. 593, de iH de rlrzPmhro de 19.?0.
3.• A conta de «funrlo de reserva» só poderá ··~r desfalcada depoi>' de esgotaria a conta de «I ucros susppnqos:).
A modificação do art. -18. nos termos drsl c do>netn deverá ser submott.ida ú approvação da assrmhl!;a geral da companhia para que possa entrar em vig-or.
·
fiio rio .Janeiro, 29 de outnhrn de l!l?'l, JO:?" ria Tnrlependencia o 3!í• da. nr•publiert.
All'I'TITJ11 D.\ SH,VA BRllNARDRS.
R. ,1, Snm]win rirfnl.
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DEOR1ETtJ N.

1 (). I &\J -DE

29

DE OUTUBRO DE

1923

..lUcra o rcaulamcnlo opprovado pelo decreto n. 16.0-H, de 22
de maio do ct•J-rentc anno, para a fiscalização e cob1·ança
do imposto llo srllo pJ•oporcional sobre as vendas mercan1is, u )Jru;o on rí vista, c{fectuadas dentro do paiz.
O Pt·esiden!e da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
ai tendendo a qtw, na execução do regulamento que baixou com
o decrefn u. lG.0-1.1. tle ~2 tle maio do corrente anno, se t.cem
yer·ifieadn lacuna.-;, tlllt: eunvém sanar, no int,eresse do Fi'sco,
n qne, por onLro lado, alguns de seus dispositivos teem moI i Yado l'<' i I nt·adas red::mm<;õns de firmas e associações commere ia!'~ flp ti i f'fl'l'l~llf es. }ll'<t!:as !~O pai r., CUJ110 esmtrarios a antigas
pt·axes do comm<·rcw !', cnnstderando que nao ha vantagem em
alt.crat• I :w:' lHírnms commPrciaes, dPsde qtw não acarretem
pre.iuizos :í Ji'azenda, resolve que n allnrlicln regulamento seja
ui 1:-ll'l'Vado l'lllll as :'H~gu inf.t•s mod i l'ieações:
Art. i o - · lJPpois da valavra "entrega", acercsccnlc-se:
'rPal on symltllliea".
\ri.. ~" -- Hedi.ia-st~ assim: "A Lluplkala ser:l cxhahida
de li\To-Lalãu (mu'<IPlo n. l) c entregue ou remeMida, j{l sellada com as eslamnil'has espr,ci.aes do imposto, appostas, metade
no talão c nwtade na rluplicata c inutilizadas com a data e a
assignaf.ma do YendPdor, para .que, depois de assignada tamhem JWlo comprador, seja devolvida áquelle ou ao portador".
Art. 3" - Rupprima-se a lcttra b e subStitua-se a redaeç.fio da ldtm f pela seguinte: "A data do vencimento com a
detmmimH:fío de dia certo ou a declaraoão -- a ..... dias da
rlata ria npn·~cnt ação da duplicata".
ArL. It
Aec1·escr•ntn-se depois das palavras: "ainda
qun", afl "eguinle,.;: "sujeita a desconto ou tenha", supprimindo-se o vrrhtJ tcnlla - depois do vocalmln - COIDJlrador.
Al't.. 5o -- AecrPsecntc-se:
P:u·agrapho unieo. Nu easo de perda on extravio da duplieafa. será extrailil!a 11111a triplicata, nas mPsmas condições daqur:lla, Psfampilhnda, port'·m, com o sello fixu de documento, a
qtw estiver sujeita.
Ar I. G"- lkdi,ia-sr: assim: "A duplioola, devioarnente assignada., tlm--Pt'll srr d<~volvida pelo comprador, de modo a rstar
rm podf'! rl11 vrmdedtll' ou do portador dentro dos seguintes
0

---

Jli'U7.0S:
a) dP 30 rlias, quando o comprador fôr estabelecido na
mrsma praça rio vendedor, ou em praça diversa, mas em que
haja f.rafcgo vosl.al diario com a do vendedor;
b) de GO dias, quando o comprador fôr estabelecido em
localidades longínquas, onde seja deficiente o servir;:.o postai·
c) fie 1:?0 'lias, quando o comprador fôr estabelecido no
Territ.orio do Aere c no interior dos Estados do Amazonas
Pará, Mat.to Grosso, Goyaz e outros, onde se verificarem
mcsmag clifficuldades fie Cf\rnmtmicacão e transporte.
§ 1n - Aeerc8eentc-se no fim: "e de 30 dias no caso da
lettra c".
'
§ 2°, in fine - Diga-se: "contando-se os praZOl5 uas lettras
7J c c da entrega da duplicata ao comprador".
Accresccnte-sc :
~ 3" . - quando :~ d~plicata fôr para pagamento á vista ou
;~ In·nzo lTl fcnor aos !Ildicados nas lettras a, b e c deste artigo,

as
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a sua devolu\~ão den~dt ser feita ao portador antes .Jo vencimelll.o dos <prazos pal'a a sua devolução".
Art,. 7", lcftra d - Accresccntc-se depois. da palavra mercadoria: "si esta não viajar por conta c risco do comprador".·
Art.. 9", paragrapho uni co - Em vez de: '·relativas ao pagamcllto ou protesto", diga-se: "relativas ao protesto".
Art. 10 -- Supprimam-se as palavras firmes: "soi.Jrc as
c:;fumpilhas qnc lhe cstivl'l·cm appostas".
Parag-rapho ~mico - Supprimam-sP as palan·as: "lle
modo a irmlilizar as estampilhas".
1\rt. l i - ,\ccr'PscPnlc-sc:
l'm·agr·n.plro nni,~n. As rlerlnc~:ões r)(\ que eogif.a esll~ at·tigo
iHÍ porlerãll ~'•~r· c~; i;dda~ aehando-sr. a duplil'afa ainda 1'111 mão
do vrnrh'• hJt'.
Arf .. H - Em vez rle: "A duplicala p!Íd'~ srw profesf.a1la",
1liga-fa~: ":\ duplinafa ,, suscepl.ivcl de pro!Psto".
A d. 1ri - 1\edija-~'<P assim: "O protesto por fali a ri e assignal.nl'a sení fir·arlo r~m vista da rtuplicata, quando. devolvida,
sendo esta apl'I'S•'nl<vla, Plll cartneio, instruída com o certificado do Correio ou de !llHtlquer outro doeumpnfo qtw prove a
cnlrr•ga U!l l'tlllrpradur· otr a sua dnvnlur;rin; na falta de devo~lu
t;:.iio, Jtled i ante f l'ipl icala, Pxtrahida lia fôrma do paragrapho
tmico do al'f. 5'', datada e assig·nada. indo a cartot·io, acompanhada da IH'o\ a da entrega da duplicata e ria cópia da fadura originaria. cnm especificaçã-o, aprmas, daH mer.cad.oria·~
vendida;; c do valor foi ai da venda c declaração do seu numero
de ordrm; pndpndo o prot rsf.o ter log·ar no domicilio do comprador, ou no do vr·wkdm·, eorno fôr mais conveniente a este".
Ar!. l!i -- Em vez de: "será tirado na duvlicata", digase: "s!'I'<Í. f irado em face ria duplicata, etc.".
AI' f.. 1 !I --· Susbst i! ua-sc pelo seguinte: "Nas vcndae cujo
pagamento f'út· nsf.ipufado em prestações, é fanulfado ao venfiedoJ' Pntilf.iJ•, !'111 v•·z dn unm só duplicata, da impo.r-tancia global da venda, fanf.as quanf as forem as prcs(a,;ü!'s ajustadas. tomando esta:; duplkal:rs o mnsmo rmmero de ordPm fla faef.ura
geral, arhlieionado d•· unm lcttra do ulplrahefo, tlesignal.iva de
1·ada pr·psf.<.H:iío".
Al'f .. 20- Em Y•'z de: "Vendas parciacs", tliga-sP: "Venda~ pareclladas".
rErn ·vr'z dr~: "paragrapho unico", diga-se: "§ 1"" c supprimam-SP as pala yras finars: "de modo a inutilizar as rstarnpiJhas" .
.A_eel'P~c•·nf r.-se:
§ 2." As vendas pal'Celladas, effectuadas pelos estabelecimentos em grosso, a partir do dia 22 de cada mez, poderão

ser acompanhadas de nota, extrahida a carbono, de talão numerado, mencionando a data da entrega c com a declara!}ão
--valor pam o dia 1 do mez seguinte- paHsamlo a fazer parte
dns veudas deste ultimo mez.
Art. 21 ·--- Onrle s.'l diz:" não é obrigaf.oria ", tllga-sB: "não
fem lngnr''.
Art. :.>~! - Accrescentc-so: (modelo n. 31.
Art. 23, parm;t·apho unico - Em ,.r•z de: "arf.. 24,
§ 2"", rlip:a-s•': "arf. 2:'1. § 1"".
Art. 24 -- Rcdi,ia-sc assim: "As vendas á vista serão escripl,uradas diariamente em livro especial, denominado - Registro das Vendas á Vista. Para as vendas a prazo não haverá
escripta cspcc.ial, sendo as duplicatas extrahidas de livro-talão,

Art.

.

zc,

Duplicata n.

Duplicata n .

.

Modelo n. 1
Rs ............... .

M

Rs ••••••••••.•••••••
Rio de janeiro .••....•• de ..•••••..•••.••• de ••••• l92 •••
O 111m o. Sr ..••••••..••••••..••••.•••••••.•.••• , estabelecido á rua .•••••••••
.••.•....• n••••.•••••• , em •••••••••••.••. , Estado de ••••••••••••••••••••••••••

•M

-- ·--:o
N

'N

0

Rio de Janeiro .•••••••••••.•• de ••••••••••.••• 192 ••••••••.•••••••

=~~
o
.o
..... -o •-""g

:::_ ..
0

O Sr ......................... , estabelecido á rua ................ n ........ 1
Gol •
't:l
't:l•
M C •M C
em .••••••••••.•.•••••.••••.•••• , Estado de ••.••••••.•••••••••••••••
C'l <1J •N aJ
O> :o>
Imp". de n/ factura desta data Rs.=============

Deve a .......................... , estabelecido nesta cidade á rua ........ n .... .
Importancia de sua compra de mercadorias, constante de nossa factura ori-

-Oo ·-:oo
:-"d

ginal n ................. desta data ..... Rs •

-"0

~ ~ :~ ~

...,
........ de ........ de 19......
dc 192 ....
de
•...............
por falta de assignatura
........ de ........ de 192.,..
Data do protesto...
" " " devolução
.. ... ... de ........ de 192....
{
........ de ........ de 192....
" " " pagamento
Data do pagamento ............................................................. •
Oficio do protesto ..................................... de .............. de 192 .•..

Data do vencimento
Data da assignatura

--=
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o biJ

.:::::==============

:-::::s
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Art. 22

Reconhece .... a exactidão desta duplicata na importancia de ................ .
••••.••••••••.••• que pagar ..•••.••••• a .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
na praça de .............................. ou á sua ordem, no dia ....... .
de ...................... de 192 ... ..
Natal .... de ............... de 192 ••
Manoel Azevedo & Comp •

,.......

Duplicata n.
Rs •••••••.•••••

Modelo n. 3
Duplicata n.

~~S. •••••. ••••••••••

O Illmo. Sr ................................................... estabelecido á
rua ......................... n ..... Estado de ........... Deve a (nome do consignador ou committente), estabelecido á rua ................. n ...... em ...... ..
no Estado de ..................... : J~s ........................................
...... ... .... .......... • • • ....... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • •

··1

----

Data do protesto...

........ de ......... de 192 ....
de ••••••••• de 192 ••••
•••••••• de ••••••••• de 192 ••• •
• • . . . • • • de .••.••.•. de 192 ....

........
{

por falta de asslgnatura
.,. .,. .,. devolução
"

"

" pagamento

Data do pagamento
Ofliclo do protesto
I.ris uc 192.1- Vol. UI- Ppg. 94- 1 -

•M
•N

§"
__ ....

Rio de janeiro ......... de ................. 192.

Data do vencimento
Idem da assignatura

M
N

•••••••• de ••••••••• de 192 .•••

........ de .•.•.•••. de 192....

0

o

:ê"..
·-- o
•O

--g :--g
-g =~ -g

~

0 ~ :0 ~
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de janeiro ......... de ............... de 192 ............. .

O lllmo. Sr •.•••••••••••••••••••••••••.••• , estabelecido á rua •••••••••••••
........ n ....... em ...... , Estado de ................. Deve a (nome do conslgnador ou committente), estabelecido á rua ................ n ...... em ........ ..
no Estado de ................... lmportancia de sua compra de mercadorias feita
por intermedio de (nome do commissario), constante da factura original por este
entregue, desta data, registrada a fls ...... do copiador geral n ........ Rs ...... ..
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Reconhece •• , ••••••• a exactidão desta duplicata, na importancla de •••••••••••
que pagar ...... ao Sr. (nome do consignador ou committente) na praça de ....... .
ou á sua ordem, no dia ..... de .............. de 192 .. .
Rio de janeiro ...... de ..... de 192 ..
( Nome do comprador )

ACTOS DO l'ODEl\ EXECUTIVO

de folhas uunwradas, sem solução de continuidade, na fórma

{lo art. 2•".
Supprima-se o,§ 1",' passando o § 2• a 1• e o § 3• a 2~, assim
nrligido: "O Registro das Vendas á Vista e o livro-talão das
{iuplieafas snrão apt"cscntados, antes de iniciada a sua utiliza(;i'ín, :i reparl.ição fiscal eompef.cnte, para serem authenticados
com a rullrira. <'111 todas as suas folhas, do chefe ou funccionario J!lll' Pll<' rlP!'ignado 1• norn os f ermos rle ahel'lnra e dn en""~'1'<\ltH'llln. ficando i~Pntos do :'lello dp, verba".
Art. 20, §I''----- Hedija-sp, assim: "Nas Y1mda;; a prazo, as
nslaTn]lillias Sl'rfío apposlas, nwtade no talão e mp,(ade na duplit'.ata ro i·tlnf ilizad;1s l'nl a111lms as mf'!arl('S com a data ern alg-arismlls " :1 ''~'~i.é:n:illll'a do Yl'lld<~dnr on do ,;cii rPrn·cscnlantc
h.·gal".
~ ?"1•:,11 ,,.~, ,],. : "§ :!" tlo ad.. :!i", diga-se: ''§ 1• do
n ri.

~

l''.

,\r!. ::7 -- ~~11hst il.uam-se as palavras: "a <':xame nos liv;·p~;. Ptt·.. ". TWla.< ''Pgnintr·s: "ao confronto entre o Hegistro de
y,.nda'; ;í Yi~ta I' o Caixa P l'tdro os lh-ros-laliíl's das dupli-c:ilas ~~ n Conta~-CIIITI'JttP,.,.
·
<\ecrescnnll'-se:
Parag-rapho uni co. A fi~calizaçiio das operaoões de venda
nwr<·anf.il, I'Pila.-1 ywl:>,.; fiJ'Illrt;; estahrlecidas nas praças do Pará
f' do Amazonas, para n intl't'ior dos mesmos J<istados, será exercida na c!r<·tm:sn·ip1;üo da sédp, dos respcef.iyns Pstabelecimenlos. compP!indo fl·()S fisca()s elas localidades pnr onde kansi·Larl.'m as emhan·a\:õe~. r:onduel.oras das mercadnrias, verificar a
e'\istenri:J, a hot·rlo dP~~a,; Pmlmrcações, rios livros-talões das
dupliraf as.
A!'I .. :11, ~ In -- 8nlistitnam-se as pala\Tas: "os livt·os",
]i•·l;u ~-rg11intP~: "o lhTo e os talões das rlnplirat.as".
~ 2" --- :-Clllli\(il.•tam-sP as palavras: "esses livJ·os" pelas
sPg-uintP~: "o lll'p.·ô"i l'o di' YPJHla :1 Yisfa n os la!ÕPS das duplírntas"'.
J\rt .. :1'.'. n. ~ -- Hndi.ia-se assim: "o comprador que dei~:11' d•~ dr>YnlYi'l' a duplicata on que a dcvolv<'r :-Jf'nt a assignat.IP'a, snl\n n rli.c;pnstn JlOR arts. 7• c 10 .
.A.rt. :w. l1•t!ra b - Hrdi,ia-se assim: "As vrndas de produelos ela i·ndnstt·ia agl'icola ou cxtractiva, bcnefieiados ou não,
romprrhend idos os apPrfoiçoamentos, desde que não transformem o JH'Ill htrt n. po1· qualquer processo rio manufactura, effeetnailas ']wl't> pl'lldttl'lor, qnallfll<'r qnc sn,ia a fôrma jurídica da
\H'SS!JU flp~tl'".

Art. :w - Fka as~illl redigiria:
"As rust aR dos nfficiacs do profcsf.n serãn reguladas, no
Disf1·ieto l<'r·dPJ'al, pf'!n dccm'fo n. 10.291, rle 25 dp, junho de
I~~ l :1, '
1111~ F si a dos, pc!ns rl'spect.ivos regimentos".
Rio de .Tanr>iro, 29 do outttheo de 1923, 102" da JndcpenÕPncia c 3J" da HPpnllliea.
AitTIWn DA SILVA ,BEHNARDtS.

n.

A. Sampain Vidal.

ACTOS DO PODE!t EXE'CU'l'IVO

DECRETO N. 1 G. 1()() -

J)g

30

DE UUTUBI.\0 DE

1023

Abre ao M'inistel'io da .Justiça c N'!fJOcios lnlcrim·cs, o c1·e-.
dito especial de 1. 388:144$021, }Ja1·a úulemn'izar a lmp1'ensa Nacional de despezas, no CXI'I'Cicio de 1922. realizada.~ com a Üll/Jl'cssiio e Jntrllicaçiío dos lt·nl!alholi do Con(JJ'Csso

Nocional.

O Presidente da Jlcpnbli!'a dos E><fatlm; Unidos dn Brasil,
tcmlo ouYido· n Tl'ihnnal rfp Contas, 111ts lcr'lllOS do ad.. !l3, do
regulamcnl o appruvado JWin drere!o n. I Ó). 7R:1. de R dn nnvnmiH'rJ de 1\)22. (', nsando da aul.orizar:.fto r·nnsla11IP dn rlr•rTelo
H. í.líl, rle 28 dn :-;elcntlll'fl dr~slf'. ar1Tln. I'Psolw• alll'ir ao 1\Jini~I.Prio da .Jir:-;tit::a c NrgocinC~ Inf.erim·<>s, o l'l'nrliln .p:-;J•r•eial dn
1 .:lSH:Ji.'t!l\021. Jlai'U irtdr•Jnnir.ar a llllJII'r•n:-a ;'l;adrmai de rlcspnza~.

nu cxercicio de Hl22, realizadas com a

impre~:-ão

c p11-

ltlieação dos trahalhm; do Congresso 1'\acinnal, t•xr:r•rir'nlt·s aos
Cl'PrJiLos orr;mnenf.arins. SIIJIJilnrnenlai't~s I' I'XIr·aonlinar·iM,
abertos, Jt<tra aquclle fim, no rel'r:rido exercit:io, podendo ser
applicado crn despezas eom o ó'erviço no COI'l'('ntc exercicio.

Rio do .Janeiro, 30 de outubro llo 1\!::23, 10.'2" lla lmlepcut> 35' da Republica.

dcncia

.Joao Lu i;, Alves·=

DECI1ETn N. l!i.l!ll --- nE :10 ''E rtr'TI'Hir•• IH: 1!!:.':1

1lb1'1' ao JJ!inisft'l'in do. Justiça ~~ N''(tocit>s Interiores, " á1~difo
especial de 3 :000$, pam JiU!Jamcnto tlc attq'lllcnto de subsidio ao V'icc-1'1't'sidcnk da Rcpulifica, 11u J>Crimlo d1: 15
de novembro a 31 dr clt:zcmfn·o dt~ 1\!:2:2.

O PresidclltP da ltepubliea rios Ef'tados Pnirlo" oo

lJra~ii,

tPnrlo ouvido o 1'ribnnal de Conlas. 1m eolll'nl'lltirladf' rio al'l,igo
!l:J, do n·gulanwntu apprDYado pl'lo d(~(' r·f'l n n. Hí. 7H:l, de H
rle novembt·n rlc 1!122, n•solvr. u"anrlo ria aul.ori7.at;ftn r:onsf.antc
do decrcfo legislativo n. L7t!l. de 20 r!c ngoslo ulti!lln, abril'
ao Ministerio da Justica e Nngocioc; Jnl erini'Ps o !'rndilo especial ([c 3:000$ JJara pagamento, 110 pnriorlo de I5 de novembro
a .3l de d~zcmbro rio anno fi nrlo, do anglllrnto de ::;ubsirlio ao
VH'c-Presulent.c ria HPpuhl ira, nos f eT'Inn~ r!n (\cercto 11. .\.<i Ofi,
de !l de novembro de 1!J22.

Hio de Janeiro, :JO t!P rmtnhro dr~ 1!1'2::. I P.:!'' tia Tnrlrpcnilcncia c 35• da·Republica.
An'I•nun

nA :-iir.YA 1lEiiN.\IIDES •.

.ToáiJ l.nir. ,tzvcs.:

ÁL:"l'OS DO PVDER EXECUTIVO

DECRETO N. ir.192

-DE

30 DE

OUTUBRO

DE 1923

A !Ire ao 1Jfiniste1·io da Viação e Obras Publicas o credito especial d1~ 71-:/i88$055, dcstinmto ci liquidação lle comp1'omissos
da Estrada de Pcr1·o Santa Cathm·ina
. O Presidenfe tla Ht•pllhliea tios Estado,; Unidos do .Brasil,
da a11torização cunslanLe do decreto legislativo numet·o
·í. 718, ele 1:l ele agoslo do corrente anno, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fónna do disposto no art. 93. do reguJalllenlu approYatlo pelo rl<~t'l'clo 11.15. 783, 'ie 8 de novembro dA
1!1:!2, resolve abrir ao l\1 inisterio da Viação e Obras Publicas, o
credito especial de H: 588$055, destinado á liquidação da
compromissos assumidos pelo Governo para conservação e
custeio da Fstra.da de .Ferro Santa Catharina, durante o exercido de 1921.
u~ando

Rio de .Janeiro. 30 de outubro de 1923, 102• da IndeDendcncia e 35" da Rcpuhlica.
AnTHUR DA

Sn.vA

BEnNARDEs.

F1·ancisco Sd.

DECRETO N. IG .1 ()3 -

DE

30 DE ouTunno DE 11:23

1\ l11·c ao 1ll inisterio d·a Viação e Obms Publicas a credito e~
pecial de 3.000:000$, para uttender a despezas com a continuaçrlo doos prolnnqamentos e ramaes em cont1'ucção da

Estmda de /<'erro Central do Brasil, no ser1nnao semestre
do COI'I'cnte armo

O Presirlenf c r:la llepublica do;; Estados Unidos do Brasil,
ria auf.oriza<.:iío confida no art. 94, n. VI, da lei numero
4. li:J2. de ti de .ianPiro do eo!'rente anno, e tendo ouvido o Mini~ Icrio da Fazenda e o Tribunal de Contas, na fórma do art. 93
do Regulamrnt.o Geral de Contabilidade Publica1 resolve abrir,
ao J\tlinisterio ela Vlaçiio e Obras Publicas, o crealto especial de
3. 000: OOOS. afim de a ti ender. no semestre corrente, a despezas
com a conUnuar:ão dos rn·olongamcntos e rarnaes em construer~iio da Esfrada de Fet'I'O Cmt!t•al rlo Brasil.
IJ~ando

Hio de .Janeiro. il() de oul1.1bro de 1923, 102" da Independrncia e 35" ela nepn!Jliea.
.\ll'PHUil lJA

KIL\',\

BEI\NAI\DES.

Prancsco Sá.

Leis de 1923-
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DECRETO N. 16.194 -

DE

30

DE OUTUBRO DE ~

Appt•ova planta e perfil, e bem assim o 1·espectivo orçamento,
na importancia de 26:249$513, de uma variante no kilometro 49 da linha-tt·onco da Rêde de Viaçüo Sul-Mineira,
de Cruzeiro a 1'U.JJutu.
O Presidente da H11publica dos Estadm; Unidos úo Brasil,
attendendo ao que requereu o Estado de Minas Geraes, arrendatario da Héde de Viação f::\ul-1\lineira, conforme contracto celebrado de accôrdo com a aut.orizaçfw constante do decreto
n. 1f1 •.iQ(i, de 22 de março dn 1922, e IPndo em vista as informações a respeito, IH'I'starlas pela I nspl'l'ltll'ia Ft•deral das Estradas, decreta:
Art. 1. o l!'icam at:!Jrnvados os dueumento~; que eom este
baixam, rubricados pelo dirnetm· gl'ral de I•~:xpedinnle da Secretaria d1• Estado da Via~;üo n Obras Puhlieas, t·nlalivos ú planta
e perfil apresentados pelo l•!sl ado de !\li nas u(~J'UCS p orçamento
organizado na lnspee.toria Ft•dcral das ";stradas, {'lll substituição ao do arrcndalm·io, dP nma Yai'Ül!liP, !'0111 '10ÍilJ,17 de
extensão, no kilometro ·HI da linha-ll'OIH'tl da 11•\11' dn \'iat:fio
Sul-M ineim, de CruzeiJ'I' a Tuyuly.
Ar!. 2. • As despe:;.;as que, até ao maxiuw do un:amenlo
ora approYado, na importancia de 2() :249$513 (vinte c seis
contos duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e frese
réis), forem t!evidanieBte apuradas em rPgulat' tomada de
contas, serfw Jm·adas ú cunla de custeio da Rêde, de accôrdo
com o disposto na alinea a, 11. 3, da clausula VII do contracto a
que se refere o decreto n. 15. 406, de 22 d<~ março dn 1922 .
.-\rt. 3. o Para a coce lu;;ão das respcet i\· as ollra;; fica marcado o prazo de 3 (Ire~) mczes.
Hio de Janeiro, 30 de oul.ubro do 1!123, 10.?" da Independencia e 35" da Hepuhlica.
AH'I'llUll }).\ HtLVA BEllNAHDES.
F1'U1lCÍSCO

DECH.ETO N. !G .1 !J[í -

Sá.

DE :JO D~> uun;Hno 111•: 1!J.:!3

AJlPI'OVl!· o pru,kcto r• lli't,~amenl" 1/U. impnrlwu:ia rle .'10:989$0ii:J

(lrwltheonlos novecentos e oitenta e nove mil e cincoenta
e tres réLY), pm·a constru.cção de um edifício destinado ú
estaçcío de "Forlunn", no lrilnmcli•, fiO I .(i(iO. do ramal de

1'ibaav.

·

O Presidente da ltcpublica dos Estados Unidos do llra;;il,
attcndendo !lO q uc !'~~quereu _a Estrada d(~ F'fll'I'O Horo1~abana. e
t.endo em vtsta as mfo!'ma1:m·s pl'f'slada;; pela lnsDccl oria l<'eaeral das Estradas, decreta:
_Art. 1. o Para comtrucçfto de um ed ificio tlesti·uado ú estaçao de ".Fort.una", no kilometro ~.01,G60, do ramal dn 'l'ibagy,
da Estrada de Ferro SGt'Ocahana, J1ram approvarlns o projccto

~t.:TOS DO PODER EXECUTIVO
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c respectivo orçamento, na ímportancia de 30:989$053 (trinta
contos novecentos e oitenta e nove mil e cincoenta e tres réis),
conforme os documentos que com este baixam, assignados pelo
director geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viaçfto e 0bras Publicas.
Art. 2. o iX despez:! que se effectuar com essa construccão
até o maximo do orçamento ora approvado, será, depois de
apurada em regular tomada de contas, inscripta na conta de
capital do rererido rarr.al.
Art. 3. o Para execução das obras fica marcado o prazo de
noventa dias, contado da data em que a requerente receber nol.ifi!·acão deste decreto.
Rio de Janeiro, 30 de outubro do 1923, 102° da Indepeodenoía e 35" da Repub1ica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá •.

DECRETO N. 1G.19G -

Não foi publicado •.

DECRETO N. 11i,197-DE 31 DE OUTUBRO DE 1923

Dá novo regnlamento ás capitanias dos portos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 do decreto numero 4.015, de 9 de janeiro de 1920. revigorada pelo art. H do
decreto n ..~. 626, de 3 de janeiro do corrente anuo, resolve approvar e mandar executar o regulamento para as capitanias
llos portos. que a este acompanha, assignado pelo almirante
reformado Alexandrino Faria de Alencar, ministro de Estado
dos Negocios da Marinha; revogadas as disposicões em contrario.

Rio de Janeiro, 31 <lo outubro de 1923, 102• da Indepeudencia c 35" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Faria de Alencar.
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Regulamento das Capitanias dos Portos, a que se refere
o decreto n. 16.197, de 31 de outubro de 1923 ·
TITULO I

Da organização e administração das capitanias dos portos
CAPITULO I

Art. L" Ao J\lini.,lrrio da J\larinha. por intermcdio da
Inspectoria de J'orl.os ~~ t:oslas, compctn snperilllPTHirt' a Marinha Merr·.antc Naeion~l. nella eornprPhl'JHiidos: o malcrial,
o pessoal, brasileiro.~. incl11siv,• JlnéW:!d!I!'Ps. cst.ivadnrcs, empregados nas rmba rear:õc;; HltTcanlrs, operar ios do officinas
navaes, estaleiros e earreiras. a navPga\:üu, a poli!'ia mtval n
administrativa. a pesca, o ngi1ncn n a conservação das eostas,
portos, rios e lagôas alwrtas :í. navcgaçfí.o interestadual uu
intcrnarional, no que fC•t· rspccificado Ill'str, regulamento.
Art. 2." O tcrril orio da Jlepubliea comprehcndo tantas
capitanias para o sPrvico HaYa !, quanf.ns f'ãn os Estados da
União, marítimos c fim iaes, incluindo o tl'rri I orio do Acre.
Art. 3." O domínio marítimo e fluvial da União comprehendc: terrrnos de marinha, os rmwrvadus {t servidão publica os accrescidos a aeerescidos de UCI\re~eidos, de que trata
o decreto n. 4.. 105, de 22 de fevereiro de 1868, os portos de
mar, rios c lugôas fnHHJUI'adus un nii.o á navegat;ão, ainda que
só commnniquem com o mar, directamcnte ou não, durante
uma parte do anuo, o commercio maritimo interestadual m
intrmacinnal e as agnas tt~rritoriaes da n~)puhlica.
Art. 4.• Em cada Estado haverá uma capitania dos portos, com séde no porto de maior movimento, ndministrada
por officiaes da activa do Corpo da Armada.
Art. 5." As capitanias dos portos, como repartições federaes, exercem no domínio marítimo e fluvial da União a jurisdicção compatível com a natureza dos seus sct·vicos e, dentro dos limites dessa .i unsdicção. independem ele quaesquer
ou:ras repartições publicas, e -~stão dirt~ctamPnte 'mbor:dinaclas
á Inspectoria de Portos n Costas.
Art. G." ,\s capiLanin:' dos portos Let·ão deleg:tcia::: c agencias onde for ncee!'sario e~tabelocel-as 110 inb•r'PE>se da Gemmereio marítimo, da pesr~a u da navrogr~t;:!o, as t!'Jaf'': lhr•s ficnrfio directamculc snlJordinadas.
Art. 7." Nos portos estrangeiros eu hem aus Cl!ll~·u!.Js o~
serviç:ns da marinha nlf'rcantu espet·irif'adns JW~IfJ regulamento, para o fJUe lmvor:í. mdendimento r•nlr1~ og rninistcrios
l.!a Marinha c o das Hcla~·ões ExLrriorré'.

.\f:TO,; DO PODER EXECtfl'JVO
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CAPITULO II
D.\ CJ,.\SfliPIGAÇÃU DOH SERVIÇOS A CARGO DAS CAPITANIAS

Art. 8." Os serviços das capitanias dos portos comprehenllmn:
1•, a policia naval, o regirncn e a conservação da costa,
portos, rios e lr.gõas da Republica.
2", a comervação dos pharóes e o balisam~nto àa o::~sta.
dos portos, eanacs, rios e lagôas;
;)", a inscripção civil de propriedade de todas as embarea(;üPs naeiouacs. com cxcepção das de guerra;
4", os actos o contractos referentes ás embarcações mcr~anlt•,; nneionacs;
fi", a rnatJ·icula ou a inscripção marítima de toJos os indivíduos que empregam a sua actividade no mar, rios e" lagôn.;, inclusive o pps,-ual marítimo de todas as repartições
fedemos, esladuae~. nmnicipacs, pescadores e os estivadores.
()", o al'!'olau10ntn de embal'cações do trafego e da pesca
" o das do sr:t·viço das repartições publicas federae::.. e~ta
<luaes e municipacs, excepto as da Marinha de Guerra;
7", a fiscalização da pesca;
8", as vistorias das emba-rcações;
go, os soccono~ marítimos;
10, os exame;; para obtenção das cartas de ar;:aes, mestres de peqncna ealJotagcm. praticos, terceiros machini'ltas,
I!Hd!lristas, pntrüecJ do pesca e contra-mestres e out:·os queesI!LIPl' r>xames para oldf•nção de matriculas;
!1, a collt>cta elas mn!tas que constituem a receita evenlua1 da ropart i1:.ão;
1:~. a fiscaliz:lçiio da praticagem das costas, porto.~. barl'as, rios c lagOas;
13, a direeção da Heserva Naval rem sua circurns~ripção;
14, os proer~sos por infracr.ão deste regulamento.
CAPITULO III
DO PF.SRO:\L DAS CAPITANIAS DOS PORTOS

Art. !) . o As capitanias dos portos serão rle ur~ classe'!,
conforme a in1port.ancia da navegação e o movimt:ntn do comlllf'l'r.io mnritiJnn ou flnvial do Estado.
§ 1. São de p1•imeira classe as capitanias dos portos dos
E~:f.:tdos rln A maz,JnaP.. Par(t, PPrnamhuco, Bahia. S. Paulo e
!tio CI'fllHin do f.!-nl: dp SP!!:nndrt t•.las,;c as rio 1\·[aranh:io. Ceará,
J·:~pÍJ'i!o Sanl.n. Snnf:> CaLitarina P 1\fnUo Grosso c de t~rcrira
1·lnsso as rln l'ianl1y, llio nronrlo rto Norte, Pal'ahyba, AlagOas,
Sn;:.ipn. Pflr~rn(t -·~ cln 'l'nni!.nrin do Acre.
~ 2." A Canit.flnia dos Pol'tos do Districto Fr•deral e Rio
t]r> .f:111Pirn tcr·:í. rlns~ifir·a('[ío pspecial.
~ ::l." Qn;-Jlcp1r-r r.npifr1nia sr) nodrrá ser nlov:-~rlrr 'ln rla~se
q11rnllln :1 Sll:l rnntla orrlinnri.a for igual, durante tres rxer,.i,·i·:~ l'llll"<'l'llfhn,:, :í llH'IIor l'f'llrla da capit11nia rla classe su0

' llY.l

AC'l'OS DO PODRR EXECUTI\'""0

perior, mediante propsta tio inspector dA Porto~ c Gostas ao
ministro da Marinha.
Art. fO. O pessoal das capitanias, delegacias e agenciaB,
destinado ao serviço da Policia Naval •e do expediente da secretaria, sevá o da tabella annexa, com os vr.ncimcnto~ fixatios pela distribuicão de credito.
§ 1.• Superiritcnderão a Policia Naval. os capitães dos
portos, os delegados e os ajudantes, a q!J~l será executa~a. pelos
patrões-mórcs, agentes, patrões, machnuf!t.as, marmheH'OS, foguistas e capatazes.
§ 2.• Exercerão exclusivamente o servxço de expediente
tia secret.aria: os se.cretarw~, o~ amanuem.es, os encarregado.c:;
de dihgencins, M porfr.iros. o~ :mxilinres rlr e"rript.a ~'· o.;
~erventes.

Art. H. Nas delegacias as funccõe.c:; de secretario serão
desempenhadas pelo amnnnrnsc e ns de pntriin-mór pelo patrão dns embarcações.
no\PI'l'UI"O TV
JMS AOF.NflfMl

Art. 12. Nos portos cuja imporf.ancia da navcgacão c do
rommercio marit.imo ou fluvial não comportem delegacia~,
haverá agencias das Capitanias confiadas em commissão a
;;ub-officines ou officiaes-inferiores, reformados da Armada,
ou na falta destes a marítimos matriculndos nas Capit.anias.
da confiança do capitão doR porto!', pnra o rxrrricio da policia naval que lhrs comprfe.
Paragrapho uni co. Os agente.~ f'icariio dirrctamcnte
subordinados ao capit.ão dos portos, de quem são prepostos.
Art. 13. As agencias serão, com frequencia, inspAcciona~
das pelo capitão dos portos 011 pelo ajurlantc que clle designar.
Art. 14. O pessoal das agencias poder:í. desempenhar
qualquer outra profissfin qnr ni'ío seja a de empregado pnblico federal, toda vez qne não traga incompnlibílidadr. para
o serviço da Agencia.
Art. 15. Os livros para o expediente rias agencias serão
fornecidos pela Capitania dos Portos .
. Art. 16. As agencias serão creadas nwdianl.e proposta
do mspector de Portos o Costas ao Governo. qw• pedirá ao
f:ongresso Nacional a ncccssaria verba.
·
Ar f.. 17. O pessoal das agencias rl de nomcacão do inspecfor de Portos n Costas por fll'opo~ta do capiUio dos Portos.
"'Ar!.. 18. A cobrança rl~s n ll!lf as impostas pelos agenteR.
sPra _fm ta por ordem do cap1f.ão dos Porto.~. a qtwrn serão renwt~Hios os nulos de infi·acr,i'ío. flp at'l't'n·do l'illll o psfalwiPcido
1111 t1tulo IV, capif.ulo 1".
. Art. 1!). ~as agenci<w. as \'isforia<: da;; Plllllart•.nr,íirs ~11r1ín
fmfas p~1· .Prntos nnnH•arlos JWio capif(íu dns !'orlo~. dP\f'1HJ,l
::;m· PI'CRHhdas por cs(,. o11 Jlnl' lllll dos ajudanf,.~.
d
Art. 20. Os agent•;s rmm•tl.Prão. IIICnsalmenfP. ao capitão
os ~ort.os, !lln rPiatorJo dP todo o nw' iHIP!If.o da agencia,
com mdJCaçao de meliidn~ ft'llr!Pnf •·~ ao IIJP!hoi'nllJentn dog
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.<1PJ'viços a seu cargo, l' Lrimcs:tra.\mcntc a prcs'a~'lo de ccnt..as
serviços.
Art. 21 . Os agentes, prestarão fiança, que será arbitrada
rwlo inspretor de Portos fl Costas de 100$ a 500$, não podendo
a~sumir o exercício elo cargo sem haver entrado com a respectiva importancia para a Repartição do Thesouro Federal,
que existir mais proxima dil localidade.
do.~

CAPITULO V
no

M.\TEIITAJ. 11.\<\ C.\PTTANJAS F. SllAS DF.PENDENCIAS

Ar L. 2:.'. ,\;; eapitaniag lerão as embarcações que forem
sPrvir:o geral do porto, o material para. o
l1omhas c demais apparelhos para a extmrr:ão de incrmrlios. Indo de aocôrdo com as propostas dos resJll~rlivos rapilãcs elo.~ Portos ao inspectnr de Portos e Costas.
Arl . 2:!. As delegacias c agencias terão as embarcações
a propriacla.~ á navrgação dos portos onde funccionarem e á
Jll'alicagelll quP nellas honver por administração. Serão taml~t•m providas tln mal criai indispensavPI ao sPrviço
de socr·oiTo marítimo.
Arl. 2". As eapilania•; f' delcgaeiaR nccuparão edifícios
silnados nas l'roximitlar\eq rio porlo, com accomodações ·para
rf'sidencia do ''apit ão rios l'orlns e dos ajudantes, aquartelamento de SI' li s mnprPgados militares f' assf'melhados c acondicionanwn! o dt> lodo o material nautico e de incendio. Terão
t ambem cari'eil·as com coberturas para a conservação e limJIPZa das embarcações ú remos e lanchas á vapor.
Paragrapho unko. OR edifícios acima citados deverão ser
Jll'Oprios naeionac:-:.
Tll'ces~aria~ para o
~<occono mal'i!.itno.

TITULO li

Do pessoal das capitanias e seus deveres
CAPITULO I
DO CAPITÃO DOS PORTOS

Art. 2!í. O capitão dos Portos, como chefe da capitania,
f'Xfwcn aulol'irlaclc sol1rc o pessoal nella empregado, tendo por
Sl!pcrim· imrrwdiaf o o inspector de Portos e Costas, e, no Estado
rle sua .iurisrlicção, é a primeira aut.oridade naval em assumptos
<'XI.l'iclanwnte attincntcs :'t capitania.
§ 1." 8Pt'Ú f.amhem a primeira autoridade militar quando
no norfo on localirlar\n niío houver oulra, de categoria superior,
no cxPrcirin de fnnrr;õm; militares de emnmando de força ou de
l'hl'fe de r·~lalH·Iccimrnf.o de Marinha.
~ 2." 1\H Pmlmt·rar,õPs da capitania terão pintado nas borhrchaR o rlisl inctivo cslabclecido no modelo annexo. que será
i•.:arlo !~omn iwdgnia do Papiliío elos Portos, na prôa da embarl':tl'iín qua mio Ptltbn rrado.
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§ 3. • Esta insignia só será usada em aclo de serviço e
quando o capitão dos Portos não for r:ontra-almirante que,
neste caso, usará a do f:leu posto.
Art. 26. Ao capitão dos Portos compete:
1", n superint(\ncll'ncia dos serviçofl, o rPginwn 11 a conRervar:iin da rr•-'la. J•ins. porlo8 I' la~·rlns.
2•, administrat· os serviçoH da capitania com o auxilio do
respectivo pessoal, cumprindo e fazendo cumprir as disposiljÕI•s do prescnU• rrgulanwnl.o:
3", infol'!nar eireum~lauciadanwnfl' sobJ'P a cnnveniencia
on ineonveniencia prr•senle ou futtu·a do aforamento de 1.errenos de mal'inha ou rcsm·vado~. Jll'l'i'irlie a mPdir;ão pm· si 011
pm· preposlo Sf'll I' Yl'l'i l'it~ar si o lerl'PJJO I'SL:i na wna urbana
on rural;
4", responder perante o inRpcctm· de }'orlo.~ 1• CnsLM pela
fiel exPcur;ão dor: RPJ'Yico~ qup arlminislrnJ•;
fi", !'XeCUfnl' P f:lZI'l' I'XI'I'IJI.(II' aS U!'df'JlS do iliS]ll'l'flll' rir
Portos I' CoRI.as;
~", escalat· o pPsRoal ~ue rlevr pennanecer ~a capitania
depois das horas do expedwnt.11, quando necessaJ·w:
7", corrrsponder-sn tlirl'elamr•n!e t•om todas ;li\ anlorirladm;
do logm•;
8", JH'Oeessat· e deeidir lodas as questões relativas á policia
naval, sl'm prejuízo das attrilmir,Grs roni'Pridns (t Polkia do
Dislricf o Frderal ou rios J~RI.ados:
!l", perrort•rr as rPparl.ir:õPs rir· sua dPpewleneia, t'lll inspcrção, duns YCZI'S pot· annn pl'lo nwnos, I'PQlliHilnndo, ~i não
tiveJ', os nwiofl df1 tram;porlr ao insperfol' tk Jlorlos ,. Cosf.a,;;
JO. j)l'l'.'idir I' flt'tfi'IIHI' 'ii'lrrrin.··, a fllll' fr>r'l'lll c''t]tlllt'tfida;
aq ('llJ)I:lJ'(':JI.:Íil•: .' I•IJ dt• Í'IJJ;Ij• Jl:!l':l I :<:11' ~I•' I'\ ir:11 tl'i :f iJII/:ttlf.t•-·,
da cnpifnnia:
lJ, presidir as mesal'l dt) t•-;am•) para praf.il'll.''· Jlli'SI rt'.'' de
TH'l/llt'lla cabolaf.:l~lll, ll't'r'l'it·o.s !ll:wiJini-1:1·:. !IJIII·.I:·isfa:: ,. RI'-·
l':li'S 1111 qqar·~·fflll'l' nllfl'rr.q r• :~!:c:···:
12, presidir por f:i, 011 JlOJ' delt•gnr;fío. :11~:-: ] .. ilill''' qne se
rrali:r.arem nas eapit:mia~:
13, pt·m·idrtwi:u· sohrr• ns dr.sl i nos dm: dinheiros aJTecallados pela r~apitania e soiJrf' w: inn•nl.arios dos l'f'!')lrJn>::n·eifl da.
FazPnda Nacional, ordennnrJn qnr tPrnlinarln r·:tda •·-:r•rr.ir•io. o~
respeelivns livros de recf'ila r• di•spPZU 1• sc•n,: :!lrx;liare~ sejam
remeftidos :í Inspecforia dP Pol'fos e Co,:las:
14. crnpossat· os empregados e Lomat· df'llr•s o •:ompeomisso
de !Jcm seryirem, r dar-lhr~ licença pn1· lliOI i\-" .im:t.ifirarlo,
não excedendo r!P 15 dias l'm r a da amw:
15, nomPar r• contt·aclar o pessoal r·u.io Jll'fl\ iuu'n(o lhe
competir;
16, propôr o pessoal idonpo THJI'a " 'lf'l'Yir,n da rapitania
r.uja nomeação drprmda do mini<li·11 da '\Tlll'inlta "" do iiWfJPctor de Portos c Costas;
11, prover as faltas ou mmedimenhl8 lf'llltlfll':lJ'ioq rios
emprBgados que n~o tive1·em ~llbBtituf.o !Pgnl:
18. convocar e presidir ao Con.selho ,f,• Cr1JrlJ1l':l". qnnndo
lhe competir;
19. nssignar os termo~ rle nherfnra dn,: lin·n~ ria r•?.part.irão e bem nssim rias embnrr,ar:ões merennles sujPitas a rssa
formalidadA, anforizanrln ~· J·nhrii':>T' afl f0lhaq de"f"g o'·' frmr.cionarins da ""1~relaria ,. dnqndl•·~ ., ' :•inrbniP:l:
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20, anthent.icar rom n rnhrica og dornnwntns qur, dependPm da Capitanin;
21, organizar tabellaR de fretes para as embarcai}Ões do
f. r a fr,go do porto, comprehendidos os rebocadores cJr, barra
f{Jra;
:??, propi\r a adopcã o de melllorrrment os aconselhados
Jil'la PXJII'J'ii'Jl!'ia t' dn, .i" applit•ados f'Jll 1'1 parfir:õPs Rrnw!llanfrs de onfras mnrinhas rom bom exito:
?:1, impi\r nmltas pelas infracçõrs dnste rcgnlamento;
:~4. requisitnr o rmxilio r:as autOJ idades civis e militares
P 1:a poliria. r~tmndn lhr fr)r r,rer.is0 fnzf'r effnctivm; as clisposir:õrs rf'C"J!Innwnl :-trf's, prendrr e punir os Cfl!l' as infl'ingin•m:
25, nprcsenlar annnalmente. em Janeiro. an inspector rlo
Pnrtos e r. os! as o rclatorio do anno anterior. do qual conste
o rslarlo clns srJ·vi1:n~. rmn indienç!1o rins JPrrlirlns que se tor111'111 mnis effi(";tzes;
.
!?ô, manlrr rm !.orlas ns rireurns:·,mcins n autonomia doq
l"""'r"'n" rlfl Cnpitania;
'
27, rcr,-ulnrizar P derirlir, snmmnriamenfe. a rernunerariio rlrvitla pnr ~alvnmrnlo P nl;nlronmrnfo cruc nfio exceda do

rí:000$000:
28, minisiJ·nr ao prol)uraclor seccional fodns as informarõPs qur~ for·rtT'· nrr·r.~~aria,; para drfender ns intPrcs;;,~s d'l
F:lZrnda Narionnl;
!?9, mnnrlnr anlnar, n•1s rflsos rlc rlrsobrcliencia :'ís sua>~
nrdru~. ll!l rlio f[l!alqury· nutro dclirlo. as pe:,s1ias Cflln delinqnirrm drTilrn 1ln rrlifirin rln Cnpif.ania f' remdtrr o auto a
autoridade r'nlliJII'If'nfr, rnm o~ r!oenmrnf11~ r infornmr)Ões n·~
~~r··~aria.': pnr:1 Psfr lhe,; fnrmar rnlpa n:-1 f(mnn rla lf'i, rbn:h
dr tudo ronl.a no in,pf'rt"'' ri" "Porf.os r Cnstas:
Nos ca,:ns de r!rliefnc; I'Ommeff.irlos fr'írn rh C:apitania, mm:
f'lll lognrrc, ::njf'ifns :'t sn:' a·1 torirlarlc nn .im·i<·clirt;ãn. o nu to
srr:í lavnr!n Tlf'ln Pmprcg:lrln mr~is grJrlnado. crne rstivcr presrnfc, ou nwdinnte romJPttnin.rãn Josf.emnnh:Hla. r aRsignnrln
prlas f.esfcrmmhns prcsPJlcinrs do facto. f'l drpois rPrneffido
:w r::tp:ffín r.r11 Portos, para nlterior proeedirnrn!o, na fót'ma
t·ii:1da aeima:
:"!0, reqnisitar :ls companhias nacionaes rle navP.gar;ão t~
:í·~ r~f.radas de ferro pnssagens par.1 o pessonl da Capitania
qn~nrln f'ffi serviço:
:H. o capitiío do~ Porfo11 poderá dar delegação aos njuil:mtc'1 pnra ~nh~Utuil-o nos serviços cspecifieados nos nuuwrn~ 9". 10", 11" e f2".
Art.. ~~. O r.apitãn dos Portos delrgará poderes ao a.inilanfr. f1lra dns cn~ns rrevisfos neste regn1nmenlo, quando
jnlgnr rnnvrnienf.r,.
Art. 28. O rnpitão 1los Portos nas compras para o serYicn ria f:npitnnia. ordenará nne a arnuisicão f'e.ia feita diref'f:>mrmtc p0r funerinnarios de Rua confiança, segundo os pre,.,,., r'tJI't'r"JtiP" do llli·!'C'ailn r dPnlro rla~ vr1·ha~ or•r;mnenfari::tq
· ,,lrrl:J'1. nhf'rlr•r•rnrln :->'l Cndi[!n rla Contnbilidarie da União.
Art. ~9. O capiUio dos Portos retirará on' negará passe
T>:1rn s:1.hida d:Hl cmhnrrar;õm; qne não estiverem conveniente'"'·nln fll>r~rnlhndas on eRtivrrom com excesso dr, carga a!P.m
,1-J I inh:1 rJ,. T'~'<>:i'1t.rn. sendo mnlf.ado n l'ommandant.c em 500$
:1" r·:• 11 dl' '''ÍIH'ÍdPTH'-Í:r. r•JtJ 1:000$000.
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Quando se tratar de linhas subvencionadas pela União
tambem dará parte da occurencia ao inspector de portos
e Costas.
Art. 30. Nas faltas ou impedimentos temporarios, o
capitão dos portos, quando não houver ajudante, será subatituido por um official do corpo da Armada, de preferencia mais antigo que o patrlio-mór e, finalmente, pelo patrllo-mór.
OAPITULO II
DOS AJUDANTES

Art. 31. O primeiro ajudante ou o mais graduado é
o substituto legal do capitão dos portos, e funccionará como
fiscal da Fa:>:enda Nacional. inRpeccionando a carga dos responsaveis, o acondicionamento do material e seu estado de
conservação.
Art. 32. Incumbe mais ao primeiro ajudante detalhar
o serviço da~ rondac; do pessonl e embarcnoões da capif.nnia.
Art.. 33. São obrigações communs dos ajudantes:
1•, coadjuvar os capitães dos rportos no desempenno de
sua.;; altrilmiçõrs, enmrrir r1 fazrr rnmprir ns ordens que
delle receber;
2•, manter a boa ordem no re~.into da capitania e a disciplina do pessoal em todas as occasiões;
3•, rondar os ancoradouros a qualquer hora, conforme
ac; necessidades do serviço e o moviment" do porto;
4". permanecer na capitania no dia em que fôr escalado para attender ao serviço, durante ou fóra das horas do
expediente, de modo que na ausencia dn capif.ão dos portos
ha.ia quem por elle responda;
5", pernoif.ar na rrpartir:ão sempre que o serviço o
PXigir;
6", acudir aos soccorros que a capit.ania tiver de pre;;tar, ainda que não resida no recinto della;
7•, prrsidir as eommif;sões de inspecção, de :vistoria e
de Pxames e os leilões, de que trata o nrt. 26, quando forem designados pelo capitão dos portos;
s•, fazer o inquerito policial militar e da policia naval
por delegação dos capitães dos portos.
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Aos rlrlegarlos tias rapilanin;; cnmprlc:

1", cumprir e fa:>:er cumprir as ordens do capitão

dos
portos, a quem estão directamente subordinados;
2•, exercer, por delegação, as funcçries de capitão dos
portos, com responsabilidade propria. onde estiver estabelecida a delegacia, fa:>:endo nella nxecntar todas ns disposiçõef:
do present.P t·rgulamPnlo qnP IIH·~ l'ot'f'lll :tpplir':nei~.
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3", concspondrr-sc rlirccLamentc com o capitão dOb portos

r com as auLoridadPs locacs, sempre que fôr preciso.

Art. 35. Os empregados da delegacia exercem as mesmas funcçõe!'l das que lhes correspondem na capitania, de
:wcôrdo com o rslabelecido nos ca.pitulos VI, VII, VIII e IX.,
CAITULO IV
DO!'\ RNOP.'NHEIROS :MACHINISTA8

Art. :JO. Aos engenheiros machinistas da activa ou reformados, nomeados para servir nas capitanias dos portos,
alr;m da fmH·çã.o eomo perito de machinas nas commissões
dn vistorias. eompcte o seguinte:
1", trr a seu ea~g-n as macohinas, 'caldeiras e demais apparelhos motores daR Pmbarcações a srrviço das capitanias,
prioR qnaes wlará;
2" fazer ricdido do material necrssario para o fnnccioll:nuen'to '~ eonservação daR machinas e caldeiras;
:1". sPinnlil'icat· snrnpl'e por escript.o, ao eapitão dos portos
" por· infnrmedio do rm;pectivo ajudante, Robre o estado de
1or!os nA appaJ'Plhns motoi'Cfl, tomando as 11rovi!lencias nr'ecs::::n·in~ p:u':l r.nmpl"l a l'ffiriPnPia ctns meo;;mn~.
r.APITULO V
DO P,\TRÁO-MÓR

Ar L 37. Em cada capitania havm·á um patrão-mór, do
rrspectiYo quadt·o.
Art. :J8. O patrão-mór tem sob sua carga todas as embarcações, que ,juntamente com o material destinado ao serviço
:reral do porto, a soccorro no mar e ao balisamento, lhe serão
<·arregados por inventario.
Art.. 39. Compete ao patrão-mó r:
1°, dirigi!' todos os trabalhos da arte de marinheiro, que tiverem de ser executados pela capitania e, em geral, todos os
P<~rviços de igual natureza, ordenados pelo capitão dos portos;
~ 2°, presf ar soreorros, r! entro ou fríra do porto, ás embarraçoes;
3", fazer <!entro do porto, no ancoradouro proprio, as amarrações fixaR para as 11mbarcações de guerra naciona11s e quaesquer outras onlenadaR pelo capitão dos portos;
~". tl·r SPlllJH'n p1·nmp!.as as rmbarcaçõPs na eapi!.ania safos
e claros o~ app:.welhos do serviço marítimo e de soccorro naval·
5", pereOITer os diversos ancoradouros, para insp•'cciona;
como responsavel immediato as amarrações das embarcações
f~mdPada~. a~ hoias, balisas e cáns, dando parte do que yerifJe:u· de an<Jrnwl ao ajudanl" de serviç.o;
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6•, ter sob sua guarda os dopositos quando não houver encarregado e as carreiras de embarcações pertencentes ao Minislerio da Marinha, que lhe serão carregados por inventario;
7", ter sob sua responsabilidade, por inventario, o mobiliar·io n demais ob.lect.os pertencentes á .Fazenda Nacional existenfps nos predios do rosidoncias.
Ad. 10. O patrão-mór deve acondieionar t.odn o material
flf1 P.tm responsabilidade no,; d!'pnsito~ da capitania, arrumando
P rofnlando os appat'l~lhn;; qnn nilo fnrf1nt d1• liSo dial'io.
Ar·l.. 11. Cumpre ao pai l'iío-múr eonsm·var em :unanações
pr·opJ'ias da l'apitania, o de preff:'rPrtcia na clóca, !JtW a esta
}Jcrf.cncl't', :w em!Jarcaeíics qur· 11:Ín t•sfiY'''''''ll rws c:1n'Piras solJ
!'ohf'l'ta.
Art. i2. Os pedidos do manLinH'Ttfos para as rações do pe8soal municiado o de sohrcccllen!Pc; para o serviço da capitania,
sPrrio feitos pelo patrão-múr, segnirulo-se para o reeebimento e
dnspeza os processos do regnlmrH•nlo do l"r~r·viço dr• Fazenda da
Armada. para o que l,et·á ns I in·o~ J't'SJH'!'[ ivo~~. drvPJtdo, annualmnefP, I"'PQim· r·nnf'1s df' sua gestão.
:\rf. 1:l. "' r•.srTipf.urarão do paft·:io-tw•r, na'l r·api[amas dos
portos. r•onsfar.í d11.'1 livros sr•gnittfl':~:
1•, livro rJ,~ inventarios;
2", livro de lJPr!idos;
:~·.livro dP remessa:
4", livro c!P fe!'mos;
G", liYro mappa.
Art. H. Todo o ma!Prial fluctuanle de balisamento e
amarração, sohrf'!'••Jlentes n lllant.imf'nfos, ~~onsfará de um inventario que sor:i annualrnenfl' fl'ifo para \'l!t'if'irar::ío sob fiscalização do primeiro ajudanf.1•.
Pamr.rapho unieo. EsSI! inv{'n(at·io s,•r:i f,·if.ll r•m !I'I'S
vias, encf'I'l'ando a primeira t'<JIIfa :~ntr1·im·. a B<'<:(ll!lll::t ::Jlll'indo a conta nova I' a tert·r·irn parn "''t· 1'11\'Íada ú Jmpccloria
de Portos e Costas.
Art. 45. Ao patrão-môr eornpete encarregar-se do pessoal
marítimo da capitania, providenciando para que os p<tf.rões e
marinheiros, assim corno os machinistas e foguistas eonheçam
bem as obrigações que teem a cumprir.
Art. 46. Ao patrão-mór compef e encarre~ar-se de todas
afl PmbnrcaçõP~: rb rnnilrmin, provid,•nl'ianrlo p:-~ra qur a material ns!t·jn hem r ui!hrlo.
Al'f. 1:·. O paf t'ão-mr'l!' ~H·r:í suliRLiluido ]H' lu ]'n l.riio mais
:1 ntigo, Pllt t·.3~;o f1,• licen(:a ou de impedimento.
Art.. Ml. Em caso de mol'fn do rmtri'lo-m6r no exNcieio rle
sua gesf.ão, será imrnediaf.;uw•Jiln fpifo o im·rllfario rfn rwe IJ·afa
o art. H.
§ 1. 0 l'ara assisf.ir a f'sso inYPntal'io, sPr·ão intimados os
ltcrdciros do fallecirlo, qun n nsign::~rilo fflZ"Ildn a.;:; dt•clarar.(hs
ouo julgar JH'f'C.~'·al'ia~. ~i n•sidit'l'ilt ll'J 1•:·;(:•<1<! onde· ~r·n·ir o
!JUtrão-mr'll'.
!I :?. 0 . \ iHtima~·ãu ao~ !lf't'd<'iJ·o~ sf'r:í IPifa p••lo t•ncarregado de dilig·r~nciaR. P. Prn !':l!'.o de rr~C'U ~::t. devPr:í jc;so eonstal' rla eonfxa fp n tida r·onH• t'l'rtlltwi·ado a qualqtrPJ' flrr,laraeão futura. fic:rrtdo J'OI' ,.,.,:1 ,,·,l'ln;t ''lljl'i[u.: a" ·r·r·)·•·rliclum do
Tribunal do Contas.
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CAPITULO VI
llC·

f'F.flSOAT. DA SECRRTAHTA

Art. .'~~. O sccref.ario, qno cxcrcnri'L tamhcm as funcções
olc f.lwsourcirC', {, rcsponsaw'l pelos dinheiros arrecadados pela
c~apit:min. p11la hôa ordem c regnlaridnde doR trabalhos da 1'50cc·otaria. •:u.in PXpNlir.nl.f) .dirige, distribuo •P. r,xor.nt.a, tlr. ''OliI'<~I'IJiid:lllt· l't'lll tl qll'' diSJIÍlt' c•:;(!, l'l,gl!l<tlllt\1\lo, qun Cllllllll'Íl'<i

e fará Clllllprir P:.:ncf.ament·e pelos empregados doa scf'.retaria .
.Parar;rapho 1mic'o. O seeretario rlcver:í JH\cstar tod-os os
csr.larccinwntos ao primeit.o-a,iuclant o para f!lW c~tc possa
cnmprir n ri isposto no art. 31.
Ar I.. fiO. lncmnhc mais ao se-cretario:
1°, fpr snh s11a ,guarda o rcsponsahilid:ade o arehivo c todo
maU•rial para o expediente da capitnnia; que será esrwipturado ronfornw o modelo annexo;
2o. e~rripturnr o inqucrito policial ·o os inqurrit.rJs em
gr·1·al sobre os sinis!.ros no mar;
;1", r:<rdptnr:1r ns processos rynr fcnhnm cl1• srr Llcr.ididos
prlo r:1pilfio rios po1·f t1s P tnmar por f Prmo ns rPr.nrsos in! Pl'post o:> pdas partes:
'1", redig-ir. conferir n cncaminhnr tod::t a eonespmrdcncia official da r.apitania e em geral todos os aetoR ·expedido~
IH'.la :'<'<'l'l'ial'ia. eo1u a assignatura do eapitiio rios purLus ou do
qncm o snbst.itnir em srn impedimento;
5o. Javra1· trrmos rrn livros on fóra dcllrs c fazCI-OS rngistrar;
fi", :t<.:ig11:11' :1: rt·1·l id<-lt'S lll:tntlarlas pac:::::r· Jif'lll c·apil:in duo.;
pt~rlos;

7". rnllir,-ir darlos par:1 o relatorin :mnual 'fia reparfic:ão

t'ad. arnmpanhar ele mappas, por •rllr organitado~. de
a:-eflrrlo rnm n:; mnrlr1ns :uloptados neste rrgnlamento, eontendo o rmnwro rtr ·ombarcações enfra.das c sabidas com declarac:ão das fT'ipnlaçõPs. tonelagem, portos de procedencia a
de.stino. e a se: im como rlr tortos os inriivi-rlnos empregados na
.., ida do mar. f':ogundo a profisgão de Parta um;
8°. propôr 'l\0 r.apit.ão dos portos as providencias condu.
rrnfes no mrlhm· anriamento do scrvi~o fia secretaria;
!)•', org-:u1i7.ar :nmnalmentc a liRta das rmharcações mercantes :i '"la " :'i marhina rl:t Marinh:t Merranfc Brasileira c a
~~sf.ati,;f.ira. ·rios naufrap:ios or.r·orridnR, em igual prriodo, nas
costas ClllnprPhrndidas na wna (Ja capitania, para serem rE'nwl f ir! os ;'í, Jnsprcfol'ia rio Portos ·c Co:otas;
1O, arrrmadar ns mulf.as cobradas pela c.apitania c faz·cr
rntrrga ria rcspcd.ha imporf.ancia ao Thesouro Nacional. ás de!r>gacias fiscarR. :ís mesas fie rendas c co!lcr.torias, •segmvlo o
lognr f!llf' :fnner.innarcm as capitanias:
11. f;1zrr· as folhas rlo pagnmrnln doe' rmprrr::ados r denwis pPssoal da rapit.ania;
1!.'. fazrr n insrripção rivil •tir ]n·opriedarlD das 'nmbarraçõrs narionnPs c rcgist.rnr todos os actos, contract-os e onus
rrfrT·rnfr~ ao~ mr!lmOS;
f!lll'
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13, effectua.r a matricula ·c insoripção marítima da S'ent~
do mar;
14, lavrar os termos das vistoriras e expeclír as certidões
respectivas;
15, receber, conferir o despachar os r6cs de equipag'flm
das embarcações entradas ou para sahir;
16, effectuar o arrolamento das embarcações su.ieifas a essa
formalidade;
1'7, passar as licenças de cmbaroor;õcs c as ao qualquer
outra natureza, que forem despacharias pelo cn.pitão dos
portos.
. 18, cumprir ordPns do capitão do porto rerorentcs ao serVIÇO naval.

CAPI'J'ULO VII
.\J\1.\NUJ•::-lc\gf\ E .\li\ILL\HFS .m: l·:sCllJIYI'.\

Art. 51. Aos amanuenses c auxiliares de escripta cumpre
auxiliar os trabalhos da repartição do accôrdo com as instrucções que receberem do secretario c com apvrovação do capitão dos portos.
.
Art. 52. Aos amanuenses, encarregados de diligencias e
auxiliares de escripta compete substituir o secretario em seus
impedimentos, de accôrdo com a designação do capitão dos
Portos sendo que nas delegacias os amanuenses farão as vezes
de secretario e prestarão fiança de 250$000.
Paragrapho unico. Quando nas capitanias os encarregados
de diligcncia ·ou auxiliares de cscripta substituírem os secretarias por impedimento maior de 30 dias, dev<Jrão prestar
fiança de iOOtOOO.
CAPITULO VIII
OS ENCARfiEGADOS DE DILinENCIAS,

POR'l'Einos E SmWENTES

Art. 53. O encarregado de dilig:mcias exercerá as fune!;õcs de official de justi\:a da capitania e fará as intimações
que lhe forem ordenadas, para a cobrança das multas por in1'racção deste regulamento, e ainda todas as diligencias policiaes que tenham por objecto auxiliar a inspecção da capitania sobre c.s Jndivlduos de profissão marif.ima e as embarcações em que elle<> forem cwprcgados.
§ 1. o E' o sub01~dinado do capitão dos portos, que cumpre
as ordens para ~ffel')tuar as intimações sobre o pagamento de
multas e quaesqner outras que se tornem necessarias.
§ 2. o Sobre as diligencias que tenha de cffeetuar, deve
receber l!S instrucções do capitão dos portos.
Art. 54. O enrarregado de diligencias, sem prejuizo de
suas obr:gações e;;peciaes, auxiliará o secretario nos trabalhos
de escr1pta, sen1IJI'C que houver muita affluencia de expediente a deo;paclJar.
Art. 55. O encarregado de diligencias, quando funccionar
como official do jtis!ira, tcrú direito (ls custas constantes lta
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tabella i'íxatla para o Juizo Federal, além dos vencimentos
quo lhe forem arbitrados.
Paragrapho urico. O encarregado de diligencias substituirá o secretario e, em seus impedimentos, será subst ituido
por um dos auxiliares de escripta designado pelo capitão dos
portos.
Art. tJG. Nas capitanias onde não houver porteiro, o enca tTPgado rtc rliligencias desempenhará. essas funccões.
Art.. 57. O vorleiro, sem prejuízo das suas obrigações cspcclacs, au):ilbr:í o secretario nos trabalhos de escrtpta,
sempre que hom u· n.uila afflucncia de expediente a desp:w h ar.
Paragrapl!o unico ..E' rcsponsavel pela mobilia, uteilliilios
e ontens o!I j ceio>~ tias salas de expediente, que receberá por invt~ntari<J, e fae:í nwnsalmenf.e o pedido e recebimento do ma[<'rial tla vc1·b:t pa;·'t asseio da. secretaria, prestando contas ao
1" :t.iurlante.
"'\ri.. ríH .. \o porteiro incumbe mais:
.
1", euidar ria conservacão e boa guarda da mobilia c de
quar•squcr o:tLro•·. object.os das salas de expediente;
:!", tet· :,t'llll'~'" W'Ovidas do nccessario as mesas dos empt'rgado.5;
·
3", Yclat· ]JPla policia c ordem das ante-salas e facilitar a
f'ntrarla c "':hi.la das pessoas que tiverem negocios na capitnnia;
'!", fcchat·, ~cllar, receber, prolocollar c expedir a corrrspondenei:l:
5". ::~brir a reparlição nos dias de serviço, uma hora antes
da marcada p~ra o começo .Jos trabalhos, e extraordinariamente, quando ordenar o capitão dos portos;
6", faze1 o,; leilões na falta do respectivo leiloeiro.
Art. 59. Aos serventes incumbe o asseio e limpeza geral
das salas c gabinetes da secretaria.
CAPITULO IX
ll.\ GEN'rJ.: UO HI<JRVH)O N.\VM,

Arl. \i'. Os patrões ao serviço das capitanias teem por

P~pt'eial

incunthencia zPlar pela wnse:·vacão das embarcações
qne lhes l'ot'"lll confiadas c pela disciplina de seus tripulantes •
•\ri.. Gi. São encarregados de rondar os ancoradouros o
r.{tcs, eonfot'me o detalhe desse serviço, organizado pelo ajudant r, de quem 1'1\Cebcrão as necessarias instrucções, e podem
~~·t· empregado~ em qnaesquer diligencias de caracter naval.,
Arl. G~. Os patL·õcs, por occasião de soccorro a embarc·ações, aeodent t·rnn a gente do serviço naval, sob as ordens
dn patrão-mút·.
Art.. 6:3. O,;· p-:ltr·õps devem ter carta de arraes e possuir
:ts ha!JililaçÕt's ]lrl'l'isas para rlirigir as embarcações da capi1:mia, em qualquer r,xpedição no interior do porto, podendo
twssa qualidade ser chamados 11ara fazer parte da commissão
lle pxamc do:-; ~~.anrtiLlatm; á carta de arracs.
Art. t14. "' marinhagem para o serviço da capitania deve
ser constituída ]Jor indivíduos de profissão marítima, de
prcfrrencia o,; qne tiverem sido praça da Armada, com baixa
pm· en0clu:<fio de i <!mpo ~~ com bom comportamento.
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Paragrapho uni co. Incumbe especialmente á marinhagem
ter as embarcaçôes aprestadas e no maior estado de asseio,
assim como conservar o seu aquartelamento e ranchos limpos
e arejados.
Art. 65. Dentre o~ marinheiro!! serão tirados pelo ajudante os patrõm; ria~ Pmha1·ca.;õe~ dc~dc Qlle tcnltam eat·ta' de
arraes.
Art. 66. A gt•t1te do f>rt·vi1;o naval, por aceasião de incendio ou qualqurr sinistro no Jll:ll', n·prr~cntar-s·~~-ha immcJ:Iiatamentc á capitania.
Art. 67. Os marhinif;fa,; 11 foguistas das ntuharcac.üP.~ da
capitania dcsempenharii.o .·ma~ ulirig;açÕPi:! dn ace•lrdo t'lllll o qnn
se acha estabelecido para os tio Goq)o de Engcnlwiros Machinlstas NavaPs no respccfivn rrogulanwnto.
(~

\ PrrPT.O X

TlOf! AGENTF:S

Art. 6H. Aos agentes da. ~.~apiLania ~~llllll111f r. a polieia na' a! 1: a fisc:ti tzação do pessoal crllpregado na vida rln mar nas
localidades para que forem nomeados; cxecntar e fazer execut,ar as ordens do capitão dos portos, de quem são preposto3,
d!' ronformidade com o regulamento em vigor.
Art. 6!). Nos portos onde funceionarem as agencias, O!:l
agentes farão com que sc,íam mah·ieulados todos os que exercerem a profissão marítima ou flnyial, c arroladas tambem aH
embarcações do trafego e pesca, quer as já exis·tcntes que o
não tenham ainda sido, que~· as que se ~~onstruirem rle nnva.
impedindo que os donos as suhsti tuan1 no arrolamcnf o das que
forf)m retiradas· do trafcg·o.
Art. 70. Os agente,; de\·erão t'uidne c~oasf;mtemente na
conservação do porto, não cons1~ntindo quP as praias sejam
excavadas nem que sii'Yanl paJ·a tkposito dr I(IW.I'squer materias 8usceptiveis de se putrf•l'azerem: nc111 qne quaesquer
construccões, aterros ou olll'as ;1oltre o mar. rins P lagnas ,,Pjam
fpi fas sem prf..via autoriz:11:ão elo t~ap i ffio dos JlOrl os.
Art. 71. Proeurari'i1J ob~far que se entt1lhrm os fundeadouros, não eonscntindo qnc os moradorc;; do logar façam
nelles tlespcjus qUI) possa111 prejudicar o JlOrt.o, n hem assim
que de hordo dn:; JJ:tYi•L· :'r l<1nr.•·ru ao mar ol~'o. rinza~, varreoura!'i ou lailtro.
Art. 72. Tnrfw sob sua fi."·~aliztu;iin as l1oia''· 11ali~;as ~~ n11tra;; marras de vratieagem.
Art. 73. Os ageutPs se apres:-iarão em dar t~onhccimento
á capilania dP l.odas as ni'CillTrTwias attinrnfPs a seus encargos, para (jUI' f) rapiffto "'"' {lOl'Los pnssa I'JI) il'lliPO rrt·oviucnciar.
Paragrapho unico. Igualmente darão conta das infracçõe<>
comrnettidas enviando o resprod.ivQ auto. hwrado de conformidade t'OllJ esfr rcgnlanH·nl o para SITC'!Il punido:; os infractorei5.
Art. 71. ;\. cobrança das multas será feita pl'los agentes,
após a ordem do capitão rio:' portos, exararia no :wl" de infracção supra referido.
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§ 1." A roLmnt.:a Lia multa será feita por meio de recibos

de~lacados

dos livros talões, numerados e rubricados, procedendo-se expcutiYamente, nos termos da legislação em vigor,
eonl t'a os que st~ eximirem do rosP'ectivo pagamento.
~ 2." u.~ dinheiros das multas serão mensalmente remettiuus para as capil anias e carregados aos secretarias.
Art. 7 5. Os livros para. o expediente das agencias serão
HUJnerados, rubrieados c Jomocidos pela Capitania dos Porf.,,s.

Art.. 76. Os agentes remettcrão mensalmente ao capitão
dus portos um relatorio do todo o movimento da agencia, com
i ndicat;ões de Illf!d idas tendentes ao melhoramento dos serviços a seu cargo t) prestarão conta trimestralmento da receita,
com exame dos livros.
Art. 77. Os papeis eonsiantes do expediente da agencia
~et'iio rentetlitlos uo fim de cada exercício para o archivo do
''" p i tão dos Portos.
Arl.. 78. 0:,; agentes só são autorizados a expedir matriCillas ao pos>oal t)!llpr·cgado na vida do mar, preenchidas as
1Pt11Jalidades c cxigeneias do regulamento.
Art. 'i\J. As licenças annuaes e chapas igualmente serão
nnl.t·PgtH~s pl'ln~ ag:enf.es. As renovações das licenças e o visto
da·; lltalt·it·ltl:i'i :;•·tií" dn at-eúrdo eom este regulamento .
.\l't. HO. ~·\s ''""':ll·eat;Õl'S llliudas movidas por motores a
g:amlina, pdrolco, kcrozcnc, naphta ou electricidade até
:!,5 lil', e a vela ou a remos cmprega·das no trafego, na pesca
ou 110 interior dos l'ios c que não possam ir ao porto séde
da capitania, serfto inspeccionadas pelos agentes, que para isso
"eriio auxiliados por peritos nomeados pelo capitão dos
portos.
Art. 81. Os agentes se!'ão os representantes directos dos
capitães dos pot·tos, •devendo prestar a estes informações detallmdas sobre a zona •de sua agencia.
CAPITULO XI
J)oS C.\PA'rAzES E SUB-CAPATAZES

Art. ::-::2. Os capatazm; c os sub-capatazes são os representantes da eapitania naH suas respectivas zonas subm·dinados
aos capitães de portos.
Art. 8J. Devem se esforçar para que os detalhes deste
regulamento refnrcntes á matricula do pessoal maritimo, a.rrolamcnl.o ,~ rcg-i:·d,ro rle embarcações tenham o rigoroso cumpritncnto.
:\rL. 81. Nn~ por! os onde estes funccionarem, elles farão
!'·"111 IJIIt] sejam 111aLrieu lados todos que exercerem industria
ou profis~fin mal'itima 011 fluvial, o arroladas tambcm as emh:' re:u;õrs do t.ra r..go, quer as já existentes que o não tenham
ai11da r-;ido, qilcr as quo se construirem •rle novo, impedindo
qw~ os do11n-; as suJ,stituam no arrolamento das quo forem
r<)l il'ada.o do lrall'go. Obrigai-as-hão a tirar liccnca e a renonl-a l'ada :umo, para que possam navegar.
;\ rt.. 8[). ]<'<ira da séde da capitania, aquelles que não pudl" l'Jtt pessoalmente comparecer nella, os capatazes tomarão
''" llOHH's o n•sidcncias, filiação e signacs, occnpação que tiLrh do 1923 -
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verem, e as dimensões das embarcações, para entregar ou remetter á capitania, ou para apresentar ao official •desta qu~
fôr ao porto em visita de inspecção, afim de se. effectuarem
as matriculas dos indivíduos e o arrolamento das embarcações.
Art. 86. Os capataze!l procurarão obstar que se entulhem
os fundcadouros, não consentindo que os morat.lores do log!l."!'
façam nclle~ desppJos que possam prejudicar o porto; c reclamarão das autori•Jades pnn-idencias para que não se levantem
construc~:õeH que obstruam as barras. Terão sob sua guard;,,
as baias, halisas ú oufrat: marca.~ dl' pr:üir·ngrlll, nu•lr c~La se.
não pud<T <'ncarregar de \I ns.
Arl. 8 7. Os ca·patazc.'l se apressarfio em dar eonnecimento
á capitania (ir: todas as occurrencias af.tinenles a seus encargos, para que o eapitãn dos JHJrtos possa em tempo pl'ovideneiar. Igualmente darão eonta da'l infrac<;õcs commett.i•das, indicando a nalur<'za f' aufnria df'lla~. para serem punidos os infract.orcs.
_<\rt.. HH. Ua·Ja Sec<:ii<• da,; Capataz ia:-: r>staJ,t:lccillas 110 inl.el'ior dc•s JlOl'tos lt•t·:í 11111 l't:pt't•st•nlanln da t·apilania en111o
a.Judantn do capafaz c t~o111 a rlt•nominação dt: :ml•-capataz, sob
cuja jurisclic<:ão ficam a>; embal'caçõcs do trafego c pesca, que,
conforme u detalhe ger~ I tia capitania, nella estacionarem,
sujeitag ás regras (]o porLo IliJ iuterPsso dt• sua propl'i~ induHtria, e com segnranc:a para os lJU~' \IJI'S Jll'Ul'll rar<'lll o'> Sl'l'viços.
Art. 818. Os eapatazes e sulJ-r:apa'lazes LL't·i'ío li e applicar
a seus jurisdiceionados loJas a" clispusiç•"ies dP que tratam
os precedentes arti•gos, rcla.tiYmneute ao arrolamentc~. matricula e licença. Rt·stmn•111riill pPia linqwza ,. polic·ia "'' ~11a
secçfío, <' farão pm· lJ'I" ll:1ja. :1 111:1i"'' .;li]IIJI'dill:tci'\11 1111 Jl'''sual HJUriiiu1o Lldla.
Arl. ~'tl. ()~ ca.pala~•·s ,, -<ttli-C:tp:tlaz,,.; 1•:1·;,,1 llltJila all<'llçfíll t'lll IJIII' ~l'ja t•::r••·lll:td:! :t l:ll,,.lla do:; fr••l•·> da~ P111hatT:tt;õt•s Hlitllla,.;.
Ad. \Jl. Os üapalaz••:; t' ,;uh-capalar.cs qtw Un·rellt praias
em suas zonas não consentirão que sejam ellas f'scavadas,
nem que sirvam para de.po~ilo du quae~qu••J' lllaleria,.; susceptíveis de se putrcfazc~rmn.
Art. 9:!. Nos casos rio coHJ'Iielos,
l't~L'ÍIIWlllos. rouhus,
etc., Pnlre o vcssoal maeitimu das eapalazias ou ·~~~~~c:ões de
capi·Lania, ou nas nmhar<'a\:Õ<'s PllLen os ll'ipulanl.•~s " os passagciT·os os capatazes ou suiJ-t·apalaz,..~
rarfw illlltWtliafamentP iutPrvir a volieia luc·al para l''''·lah•·I•Tct· a urdem t:
prPmiN' lls ddilujuenLes.
_\d. ~l:L Os capalaz•~s ,. sull-t·apalaz~:s \ igiarfio para tjtu·
não ha.ia ""~eami11ho dos objt•t•fo~ pPrlt•IH~''"'''~ :ís Plnliar<~at,;ÕPS <~Til pl'rign qu•· ftll'l)lll L•·t· :ís praias. " l'llil't'garão :\.
rcparf içfí11 eompt'IPIÜI) aqnPilt'' t·u,ios donos n:\o fm·•·111 t·nnhecidos, ou não "t' l111's t·on\1•·<·•·1· o D:tl':tdt•i1·"· :il'iJtt til' "''1'1'111
alli ai'J'f'l'a•ludn,;.
Arl. !J.\ . .\ zona J11:1rili11m ''· 1'111\ ia! das t·e~pll:mia~ st~rú
di\'itlida r•elos capilãt•f: d11s pcH'iOJs •·n1 !.:mias capalazias fl
suh-capal.azias, quanl:1~ exigirem c'~ inl•·rr~~;H:,; da na\·cga~;ão
e da policia mwal.
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-"ri. !):; . O' t'a p i f ií I'~ dos (Hll'f.os sm·ão llomcacto~ por dendo. dPnlr•· o;, nfl'ieiar·~ ~UIH'rirn•p:-; da acliva rio Corpo dll
,l_riiJHcla. não l't'tli'll<lo <'\"I'L'Pr a commissão por prazo maior

dt• fl'es anno:o; .

.\r L !Hi. O~ eapi lãr·~ dos portos nomsauus para as capitanias ou us que dellas regr·e~~aren1 de\'<Jrão se apresentar á
Jnspectoria r! e Portos e Costas.
1\rt.. !li. Os ajnrlrinfi'R fJ rlclegaclos seeâu nomeados por
J•or·fnria rio \lini~fPrio rl:t i\!arinha, denLre os officiacs superiorr•s n sulml fornos da a c Li\ a do Corpo da Armada.
Ar!. UH. O,; Pngen'lwiromaclliuisl.as scl'ão nomeados
vm· portaria do m in istm da Marinha, rnfJrliante proposta dos
eapltih1s tio~ porfo~ e tlr· prcfercncia reformados e.m commissão.
·
.\r f.. !HI. Os ~··n-pf ar i o,; ~m·ão cidadãos brasileiros natos
nmiorPs dt• 21 amws, que seri1o nomeados !lOl' portaria do
Biinisfm o mediantu eoncurso.
O eonclll'SO versará sobrn o seguinle: portugucz (orthographia. ann.lyse o rcdacção) france;~, arithnwtica (e.spr•cialmenle Pm rela«;:ão ás operações em uso no commercio
e nas Tieparli1;.ücs de Fazenda) Noções de geogr.aphia e
rhrorographia do Brasil - :'l:o\:ócs de geographia geral - Cocli:ro Cnmrnernial (princinalmcnte a parlo com relação á Marin!Ia :\!ernmfP) --- !\'or;ões ciP esCJripturação mercantil.
Para.gT:t]lhP uni co. Pol' cnnvenieneia do sr•rvir:o poderá
P:-:le !11gar sr'l' tir~SClllfll'n.h.ado em commissão por officiaes
s--hulf<•t'nll,; rdol'111arlos, do CoqJo da Armada e c!P Commissarins. 1'111 ;;na l'alla, por snb-officiaes, escrcvenh•s e fiéis da
:H' I iYa n11 I'l'formadns f' Til f'Ommissão.
Art. J oo. .\ ""'"a para f'SSC concurso será presidida pelo
eapitão dl'~ pnrfm; t• erllttposla de urn a,judanlt~, um professor
diplumado c um commisario ela Armada .
. \l'l. Hil. Nrnhum ;:;cerctarJO poderá a;;sumir o respccfi\o c.argn fil'lll f<'t' ~nlisfcito as scgninlcs cauções:
Para a Capitania dos Portos dn Rio ri~ .Taneit·o ..
Vara as rt1pil.anias rle J.• classe ...............
Para as capifanins dll 2·' cla:ose ...............
J•ara n~ capifani:•s dn :;• classe ...............

.
.
.
.

2:000$000
1 :000$000
H00$000
tí00$000

!'aJ'at:!ra plw uni<~ o. E.s~a~ caucõt's ucverão sm· dep.ositarlas, nn JÜo d" .Janeiro, na Dirf•ctoria C:cral de CunLabilirlade
da :ilarinfla. f', JHJ,; J•;sfatlos. na~ dPieg-aeias fi~wtws.
Arf.. !O~. Os ::unan'H'n>:ns " mJxiliar·rs de nscripLa snrão
IPJtneado~ pur pur·faria do iu~mceLot· rle Portos c Coslas.
Paragrapho unico. Os caq;os rJq amanuPnses serão pre<·Jwhidos mr,d iante concurso.
•
Art. 103. Rssc eonenrsu 11rmmní sobre o seguinte: Porlllguez ( Psf ylo " retlaceão) ; ,\r·i Lhmetica (operações sobre nuIflfTOS intr'iros o fracdonarios e systcma metrico decimal);
:'\•w•íf'~ do ncogt•t•phia n Chorographia do Brasil •
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Paragrapho uni co. A mesa examinadora será presidida
pelo capüão dos Portos c con•.posta ele um ajudante e de um
professor normalista.
Art. 104. U.; encarrr,gaclos do diligeneias n atlXlliaJ·('~ de
escript.a r·uo forem elas si firaclos em eont·.rrrso vam aJJmnJ_Jense-",
em igualdade de I'Ondit;iies lm·üo prct'erencia.
Art. JU~). Us patt·ilcS-!IJón•s 1-\lll'iío 1\0IIH~ad,,~ pu!' p<ll'iaria
do minislro, clcnlriJ os dn rcsprcl.ivo corpo.
Art. jOG. Os pat.riiPs ~l'riío TlflllJI'adns I"''' lilllio !]" 111'-'flnctor de Portos c Cosia~. medianln J<rnpo:-<La do r~apiliíll dos
Port.o.s, dt>lliXI\ a:; cx-pra•:as dos I'OI'PilS da ~.lar·inlia u remadores das Capitania~, qnc se ll<oslrnL~!ll }1;\lJililad<l:' ,.,,, ~~xa""'
vara auaes d•1 porto.
PaJ·agTaplto nnir·o. Na falia d•· nx-pi':H,:;~.~ c l'l'llJ:tdoJ·,•s das

Capitanias 11as rnmliçÕI'"i ()XigirJa~. ~;r~rão lllllllf':lllll:; os arracs
do JHJrl.o, do wm·ig-l!!'ada r~ondnrl a.
Ar!. 1117. o~ I'III':J.l'l'Pgados "'' rliligl'lll'.i:~:: ,, ~~~ Jllll'il'ii'Os,
srrii.r. nome:.vl<J!I por l.itnlo ri•• inspr~l'l"r "'~ I'IIJ'Im; ·~ Cosia.~.
nwdi:llll.l' pn1po~:la do t·apilfio d11s l'oJ·Ifls, d,•IIII'P os •·x-inferioi'I'S ,. l'X-pl·a•:as da An!lada, ,. na lall:l, d1~11! r•· oo-< mal.ril'lllados da t:apilania d"~ ]'orlo,:, 1'111 ,.,lilllir•~ll's li'· I':'''ITPI'I.~IIl
cargo.
i\1·1. 10H. (h; SI'I'\Plll•·~ :>1'1'<111 ad111ÍII idos pPlo I";IJ>il:lo dos
Porlos, di'IÜI'I' :1s l':x.--pral_i:ls da .1\l'lnada, ,._ na falia, d<:nlr·~ os
malrieulados na Capil.ania d11s l'nJ·Ios.
Arl.. lO!l. Os mal'llini.·-;las, !'ngl:i,las ,. liJ:triniJniros on
rrmadoJ·ns sr•rã11 llllllll':lllns pPio 1·api I i! o dos I' o!'! m. di•JJI.rn ns
que sn aprr•srnlarr·m !Jabilila•:os para I'XI'I'l'PJ' r:;.':a,; l'nn1~r.:.iil's,
dando-se prefrr()nria aos lfi!P .i:'t I i\·r·r••nt s<'I'Yid" n:t .\J'IIJ:ula,
Sl'lll no I a quo os d•·sahotw.
Arl .. 110. Os :w:cnl.••s srriin nnnll'arl"s rwl11 lnsp()r.f.m· do
rf'~ll

Porlos n Cosf.as, mndianll' prnpn::la rio enpilfio dn•; .l'nrf.os, rle
com n art. 12.
ArL. 111. Os 1·apalaze.~ r. sull-t~apafaz"s SI'T·iío Tlmllcadns
pelo rapit[ín do~> J!lll't.os 1lPtd 1'1' os ma ri f illllh dn hna enndnel.a,
curn n":ifleiJcia no !11gar IJ111' :t:"'ÍIII fillPiram sr•nir.
acr~(H·do

CAJ>f.'l'l1LO XTTT

Art. 11:2. Os rmprr·~ndo~ rivi<: q\11~ sPrvir·r•ni na~ r.apila!lias fiearflo su.ieitns no ponl o fllll': a;:f<ign:u·ãn r•n1 1i H o proprio af{, a hora nmreada para n l'<llllPI:n d,, ''XJII'Iiil'n!P n quando sn rclirarPm, findos ns l.rahalhos.
Art. 11~L Os pn•pregadns ~ll.iPífos

[lfl ponfn. qnr~ f<~ll.arnm
::tO f;Cl'VÍI'-0, sofrri'T'fiO tlr•sronlo 1'111 SC,11S \'I'IJrÍIII('IJIIIS Jli'J:t fl.ll'ma srp;ninlr:
a) n l]IW fnllfll' Sl'lll ~~:111.c:a .in;:lific:H1a J••~rrlcr:í o nrd•'nado
e a gral.iflc::ll;iío da ruw·•:iío " nil•• ,..,nlnr:í :i'' l'allac< C'>lllll II·Jnpo

de

SCl'VÍ(:O;

b) o que faTiar. pnr 111nli'"
a gralifir·ar,:ão.

jlt~lifkailn. Jlf'i'd'.'r:'t

Será motivo justificado:
1\Iolc!"lia, comprovaria l'nrn ai! P~l adn mrrl ien.

somcnle
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No caso de molestia prolongada o capitão dos Portos
mandará inspeccionar o empregado 'e, conforme o resultado
ria inspect;ão, procederá de accôrdo com a legislação em vigor.
c) ao que comparecer depois de encerrado o ponto, dentr·r, da m..cia hora que ~o Jeguir á fixada para o comeco do
oxrPdientr>. si não justificar a demora, se descontará somente
unr !Prr.o ria gratificar.ão;
ti) ao quo. rlPpois rln assignar o por:.fn on depois rle come~·rlflo_ o r"qH·diPrd r•. sr• rr•l.ir·ar>, l'if'm Jil~PrH:.a, pc}'(lrrá todofl os
'<'lll'lll!l'lif"" ri<> dia e os do sr•guintn, si für fpr·iado.
Art. 1 I 1r. Os dcsronf11'l ])or falfaK allornarlafl será relati\·o aos rlias I'JJI qne ~~sla::; se derem, ma'. si forem succassiYas. se cst"•ndr•J'Ú famlwrn ao:;; dias quP, não sendo de servir;o, es!Pjn m r·omprr~ltrrHlido!' no periorlo das mesmas faltas.
Art. 11fí. Não snffrr•t'Ú rlesconto algum o que faltar á
l'I'J>:trfiç.ií'J por lll<>f i\·o de SP!'\'ir:o puhlirn provadP.
Art.. J !ti. t l <''\JH'diPnf.e da l'eparlic;ão r.nmrçará ás f O
11o1·a~ da JnaJ~Ii:"i e duJ'ai'Ú H!'Ü hor·.as por dia. podendo nos
di11Jas tf~ll'illr~ SPI' frito c·m rltms parlr•, de 8 horas ás 11
lirwas c rln J.í hnras ás 17 horas.
AI'!. 117. t)umnlo alg11m cmpregadn perder a sua gra1 if'icar:ii.o pt•l<~s nwli\·os al'ima, Psla Sl'rú paga ao .'lC\1 substi-

''''"·

,\ri.. HH. O SJ•rTclario org-anizará, no ultimo dia do rrlez,
n r·r•stuno do Jlllll !o, para '"'1' I<'Yarlo em conta na fnllm do pagaJTJI'nto.

c\ Pl'l'lTLO xrv
n.\R LJC::F:N<:.\1'! F. VENCIMF:NTOS

Art. ·! 1 (). O Jll'~st>al tlas rapilani.as terá licença e perce}JPJ-:'t. vPnr.inwnfn'l de acrên·do com as leis em vigor.
Art. !?flr. Fieariio SP111 effeit.o as lirPncns de que se não
t:filizarrm os r•mprPgarlos rlcnfro de 30 <lia~.
Art. 1:!1. O l'npifãn dns Portos poderá cm~eeclrr licença
i]p ar-cr)rrlo com a lei vig-Pnte.
Art. 12?. O mnprrgarlo qne. finda a licenca. não se apresenfal' para n SPI'Yi(~o. tPr:'t rlrsr.onto rlf' vencinwntos ao crif,rrin do rnpifiín dos Porf.ns e de arcürrlo com o csf.ahelecido
110 art. 113.
Al't. 1:!:L A;; lir~Pnç·rts pm· motivo rlP mnlrstia 'li} serão
r·oJI<'Prlidas Pm vi·;fa ele inspecção de saude .
.\rt.. 121. O.s mnprPgarlos civis das canil.anias. no toran'" :t r•orf;tg:r'IIJ r!P l<'lilfl" rln R<'t'\"ir.o, vilaliriednrl<', montepio,
;.fl"'"'llfndoria. impnc;fos ~ohrl' Vl'rwimrnf.lls, faltas e licenças,
f,.,·:in o:; ó:<'ll~ dirl•itns P ~l<'verP<~ regnlarln:;~ pnlas diP.posições
da,: l<'i~ P l'l'!tlll:llln~nfn:; !\''l':li'S para todos os dPpartamcntoil
d 'I I lI' fll rl di r•;~ .
i\ rt. 1 ?ri. Os rdrwmwln;; o os civis rmpl'·r,ga<Jos nas car<if:JTti:t~. !li'I'<'<']H•riín \"PJJr'illtP!lfll~ ,aqnell<'s como so estive,.,_ .. , 11:1 al'f i-. id~:1l<:" I':Ol<·~ ri•' <H't'f•t·dor com a lei orr:arnentaria.
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CAPJTPLO ,XV
DA DISC:TPLINA ramAT,

I~

PE'-:AR niRC:IPLTNATIER

Art. l2G. O o; r~mpregado~ militu;rr8 <h,; cnnitanin8 ficam
sujeitos <Ís pena:; e proers'.os ~~slubcleeido~ nos ·codigos e Regu!amentPs Proc<O.'-SU~\PS :\lili!~!'·0 '1, J1E'l:~r, r~l!ns ('. df)]irir.J>l que
commetterem.
. Art .. 1?7. 9~ r_mpr·c_!!:~•1o'l 111\r; mililn_''PS d~~ capitanias
!'JC~m ~llJCllos ns dJ:'[HH'''''~'" du,; resped.1vo~ endig-os, pelo,;
debe-lo~ (jllC rommr>ttrr:•m ll" PXf'l'ririo dn sr>n rmprr~~o, () ás
seguinl1~s penas rlisciplimu·ps nos raso~ rle negligenr\ia, des 1
obedirmcia, falta de cumprimento de dmerr~. falta de comparreim,~nto Sflm rauc;n ,iusf.ifirnda por nifn dins scP-;uirlos ou
durante n Ir.'ez, ou pPl' ·I'' 1lias aHernndm; em dons mrzrs:
L", advel'tcncin 1111 ;·~;~rr>1,~·r:<í·) vnhal r1n .~nhindC" r!n
chefe rh repartição;
<J o
rrprl~hl'n'iãn [Hll' PSI'J'ipln:
:L•, suspen!-lão por nii.•J dia ..;:
4.", suspensão nt1 1 lrint.n rlins:
!i.", ::>u&pensão dP 'rinta a nnq•nln rlia!l:
fi.•, demisf'iío rlo emprego.
Art. 1~8. S~o Cfl\l1lif'i:'llil"' p~nn nrmlir:n r"na~ di :riplí-

narcs:
1.". o Ministro rln '\Tarínlla:

2.•, o Insper!or dr> Port.ns ,,

r.w:rn~:

3.•, os rapil fícfl dos P11rl nfl.
Pnrn[!rapho m:ir,o. O Minisl.ro. lnrhts H" rsr1rr.ifiearl::ts no
artigo anterior: o insnerl.nr clr> T'orlofl P Costa" P o enpi til o dos
Portos, todas e'~nerifirar1ns nn mr.smo ::rli!:tn :11'" PmnrPg-ndoR
de sua nomear,ão m·iyaliva P SIÍlllrntc as de 11~. 1 a !í, in.,lnsive
aos que não o forem.
Art. 129. Todns a.~ lH'IJa.~ diseiplimlJ'CS. rrHn <'"-r~r·Jwi'ín das
verllaes. serfb wnrarl:? .~ nos assent.amrntm; do empregado. bem
comn os !Oll'\·Y·e~ ·e plogios que JnCl'rrl'l'rrn !las antnridarles
compe!ent.r~.

Ar!. 130. A p!'n'J dr suspensão importa mt pr,rda rlr. todos
os vencimrnl1s do ''n prr1:mrlo, rorrespnnrlrmtrs aos dias em
que 11sfiver susprnso, rXI'r>plil rlo f'O!rlo on rlr qnnrsquer outras
vanf ag'3ns ela ~e t'orma.
ParagT9nn0 unir:o A prnn rlf' SlHprns~o ""'':í. scmpl'r eommunirarla (i antn,·ir!arln surrrim· rln que a hnlt\·rr applieado,
com as ,.j,·,·u -r.~la1win~ nur frnllnm or('nrrirln.
i\rl. 111. Ilayr•l':Í SI'Til]lJ'(' l'()('.lJT'~O para fl aufm·idalif' S\1prrim•, da JW'1!) r•umiJ;'iilr> nn1· qualql\1'1' "'llll''"~·:uln.
Art. 1:3'~. O funr:·.ionario rlr>vcr:í ,"1' l:nniH'lll ~~,,~prw;o do
exerr\irin rln :l'.'::tS f11nrr.iír~. nof; srgninlr•s t'3'os:
1• r·.un;primrnf n I] c snnf f'nrn rnnilrn1n:•lnJ·;a f'lll proeesso
r.timinfll no f,',rC) rivil m1 militar:
2•, prisfin prf'Yrnli\·a PldPJ'im· ,; l'lll'tna··~o do proc~:~:so:
::J•. TJror•unr:ía ~u-tenfflrh rm rJ,•lirl" r·11nJnn1m:
4• dcfeu~ii•J ])('.Q 0 .Jal rlr•TPI:vla pr·ln i11i~. i"fil~l'nl ou local,
de accôrclo com n leg-i'-laçft,., que o aufnrizar:
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5", qu!lnáo o empregado acceitar cargo ou fn.,0ção puhliea ou pnl'licular incompatível com as suas func ~s.
ParagrntJho unico. No caso de suspensão, como medida
preventiva, o empregado perderá a gratificacão, e no de prummcia, ficarú privado, além disso, da metade do ordenado,
nfé ser afi~;a! cond~mnado ou absolvido.
CAPITULO

~VI

DOS UNIFORMES

Art. 1:J3. Em todos os actos de serviço, o.c; militares emprl'gados na:; r·api I rm ia~. :;p apresenf ariío rigut·usanu•Jüe uniformizarlo!".
Art. 1:n. O praf ico da capitania qur tiver honras milifarrs de oft'ieial. usar:i uniforme marcarlo para os honorarios
no plano manrlado adopfar pelo~ decretos em vigor.
Paragraplw nn ko. Os que forem cqn i parados aos officiaes
inf'Priores do Corpo de 1\Tarinheiros Naeirmaes, usarun os unifrll'llles rPsrwel ivos, sPm divisas.
Al'f .. 1:lG. Os pafrõP;.; ,. maeltinisf.as fm·fio o uniforme de
S!ih-o!Tieial. ~r·rn ~livi;a
Arf. 1'~G. O unifrmnc rlos marinheiros c fogui~tas an
snrvi~o clns er!pi tania~ Sf'rá igual ao dos marinhriros nacion:ws. SP'"l !] i~t inr:U'"''~ na g·ola, que terá dom; cn.rlarcos brancos
t' JHl llr·;r;o.
~ I . " Con rnrmc r.. ro-:far,:iío. usarão chapéo
de palha ou
llonel. SPi'<l!' c~lr~, segundo o modelo daquelle uniforme.
§ 2.• A fita do chapéo ou do bonrt te1·á o distico em lettras
:!ou:·ad~c<: ~r.nritanh do., pnrlos,,
TITULO III

Do expediente da Secretaria
CAPITULO I

no

M01)0 DF: RSGniPTURAR OS LIVROS

Art. 1::;7. Todo o expediente devrrá srr feito com simrlare?:a, ol.scrvando-se, quando possível, a maior
unifnrmirhrlc rm ~cu~ flrfalhrs, de rnanoira que m; assumptos
qun g·II:H'ill'lil analogia .'·rjam f !'atados segundo as mesmas rer•lir-irlaclr~ f'

~ T':l~.

Ari. ''1!-:. o\ r;;;r:t'ipf nrar:ão da Rf\(']'I'Laria {!rvor:i. ser feita
livt'"' rias dl'l101!1inar:õl's ;:rguint.rs:
Livl'o r!r confa cntTPnt.P de mulfas;
Li ·;r, '' do moviml'nt.o tln cadernetas-malriculas, de chapas
iiP mrlnl. de rt•g·ulanH'ntos, rle róes. cfr., o de aluguel de an1'11\'as. ~,n,:t•·r·ac;. elill,~uca~ÕPs, etc.;·
Li".To dr falõr~s:
1". para robrança rlc multas;
:·111
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2", d~ remessa de dinheiros de multas;
Livro de intimações diversas;
Livro~ de licenCM :
1•, annuaes das embarcações registradas;
2", annuaes das embarcações arroladas;
3", annuaes para estaleiros e officinas de reparos e construcções de embarcações;
4", para descarregar cinzas, varreduraR e lixo;
5", para earregar e descarregar lastro;
6•, para fazer obras, encalhar para limpeza ou entrar em
diques e carreiras;
7~. para amarrações fixas de cascos de rmbarcacões e
corpos fluctuantes nos ancoradouros;
8", não eRpecificados.
Livro de matriculas:
1•, do pessoal emprega'do na vida do mar, inclusive o das
:·eparticões publicas federaes, estaduaes, municipaes o) civi:;
nos navios de guerra.
2", do pessoal pescador.
Livros concernentes a embarcaçõee:
1•. livro de regiRtro das emharcações ou de inscripyão
civil de propriedade das embarcações nacionam;, constante dl3
art. 397 deste regulamento.
2•, livro de arrolamento de embarcações rons!antcs do artigo 461 deste regulamento.
3•, livro de entradas P sahidas das cmbareações nacionaes;
4", livro de entradas c sahidas das emharraçúPs estrangeiras;
5" livro, de tel'mos de vistoria das emharcar;õcs;
6" livro de termos de ajuste de soldadas:
7°, livro do termos de distracto on rrsr.i;;ão rlo ajuste de
soldada;;;
8", livro <Ir termos de confer~ncia dr rol de rquipag·Jm;
9", livro de registro de oartas de pilotos;
10, livro para registro do cartas do machinistas;
11, livro pam' rggi~Lt·o de cartas dn nwstre de pPquena
cabotagem;
12, livro para registro de cartas de praticos;
13, livro para registro de cartas de arraes;
14, livro de termo cte exame de prat.icanto e 3"' machi-

nistas;

15, livro de termo ri~· rxame de mestre de pequrna cabotagmn o praticante de piloto;
i6, livro de termo de exame de arraes, praticns, motorista
p patrõe;; d·o pesca e contra-mestres;
t7", livro de auto de infracção da poli c ia naval c imposição do mnl tas;
1·8. livros cl'l termos de responsa.bili<larle dos agenteo. das
companhias dA navegação nacionaeg o r~trangriras;
1 !l, livro rir termos diversos;
20, livro de ponto;
21, livro;; r! e protocollo;; rlivrl'flOs;
22 . lhTo;; de soceorro~;
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23, livros de indiccs diversos;
24, livr~~ copiadores ou registros de minutas;
25, livros d·':l vedidns rle livros e mais artigos dP rxpcdicnte;
26, livros de inventario.
Art.. 139. TodoR os livros que servirem no expediente da
Capitania deverão ser numerados e suas folhas rubricadas e
t~r os competentes trrmos de alnwtura e encerramento e só
poderão servir os qne olwdecerem ao!'l modelo.~ adaptados ;•ola
lnspoct.oria dP Portos e Costas.
Art.. HO. Todos os livros c rlocumentos são rrcolhidos ao
archivo da Companhia, pnde serão rnefhodicamente classificadot;,
devendo o secretario organizar o inventario dos mnsmos
J•ara facilitar as bu~;ca!'l, ficando responsayel por qualqnc::>
dr,.appareciment.o.
Art. 141. 'l'odos os livros da escriptm·ação a cargo do Sl1erntario constarão dr invrntario. qne annualmrmtn srr:í. yrrifirado.
Art. 142. Todos os livro'!, }JPrn romo os demais rti'tigos
do oxpcdiente das capitanias, serão forner.idos pela JmprPnsa
Naval, e os que depenclerem d·~ modelo, serão feitos de accôrdo com o regnl::mwnto para o Srrvi\O de Fazenda rJa Armada.
Paragrapho unico. As rlespoza;;; sri'ão dadas pelo njiHlante
mais antigo c os p•)didos ass.ignado's rwlo SPrretario ~~ fuJo
rnbricado pelo capitão dos portos.
Art. 143. 0;; actos o.fficiaes serão registrados mn livros,
r a conrspo'ndcncia rrcPbida constará do protocollo, no qual
se lançariio as daf.as dfl entra.das c sabidas do-s papeis, n a
solução e dP~fino que tr•nham f ido os a~,;mnptos sobre que
versarem.
GA PITUI,O II
flECEITA E llESPEZA

Art. 144. Todos os papeis procm:;sados c flxpcdidos pela
Capitania pagarão as taxas a que Mt.ivcrem sujflitos. em rst.ampilhas federaes, de aecôrdo com a !ri do srllo e tabrlla anw•xa a este regulamento.
Arf.. 115. O paganu•nfn das mulfas por inl'rarr;iio dflflfr
regulamento, os deposilos r quantias de qualquer ontra nafnrcza · serão em cspecie.
Paragrapho unico. As estampilhas serão inutilizadas pelo
secretario na fórma !las disposições em vigor. flalvo o easn de
papois unieamriJfe a"signarlos pelo capitão dos Portos, q1w as
inntilizará.
Art. 146. Os delegados e agrnLes das Capitanias rPnwlfPriio a renda atTrr.arlada nas suas rcparf.içiirR, todos os mezrs. em vale postal, uirigid0 nominahnPnte ao secrrtarin da
Capitania a qual rstá suhorrlinada. sendo que o eit.ado yaJP rlf'YPJ'Ú ser reme f f ido em officio ao capitão dos portm;.
Art. 147. Haverá em todas as Capif.anias mn corrr. do
qual srrá o claviculario o sccr{~lario, para ser nrlle recolhida
a i~1port.aneia das rnnltas por infracção dosf~ l'Pgnla!lJPilf "•
as~mn como a do qualqm•r outra procrdencia.
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Art 148. O secretario ô o eompetrnl.o :parn receber ol'!
dinheiros que tenham de ser arrrcadado!'! r assume a rrspousabilidade delles.
Art. Í49. O movimento de dinheiros é iniciado nos livrostalões. continuando nos rle conta corrente n dl'lpois nos de reftlessa.
Art. 150. Só serão validos os hmçament.os que forem authenticados pelo caprtão dos Portos ou por aumn o snhstituir
em seus impedimentos.
Art. 151. Os livros-talões constam lln reciho. que ~ a
parte que se corla ou dm;l.ar·a dn livro. r- do talão. qnn r- a
par·te quo fica n na qnal é'r rrgi"lrn rPsnnlidanl!'nLr o" rJiZ•'rcs do recibo.
Art. 152. No lhTo rlc rrmrssn. n faliio •' o re!!istm rle dinhciJ'O remrtfidn o a narto qnr~ ' <' f]psfae:l •' a ~11ia ilP l'PllH~ssa
que aeompanha o rlinhei t•o.
~ 1." Os rlinhniros rlas nmllas srrfín nwnsal111enlr J'Prnett.idns para a Dirl'cloria G1~ral ilf' Contaldlirlarln da Marinha. no
Rio dr .lanriro. P para n.s llPparl i1:i'i••s rll' Faz•' lida. nos K:lar!ns. nl6 o dia 10 do nw:r. "c~niniP.
~ .':!. Ji:rn Crtf<o dr inrrai'Ciin dt>sLa di ..:;po:=<i1·iío. i!lCill'!'Cl'á o
srcrntarin nas disposiç.i)Ps 1ln Co11i~o dP Conlallilirladc rla União.
~ :1." O rapilão rlns Portos l:m~ar:i n spn yislo na guia rlc
rr.rrl>inH•nl11 pn':~mda l"'la. J'l'parl i1:i'11• I'OIIIJ"''i'lll•·. di'JIIlÍ'' rle n
cn11ferir· com n talã.n do liv1·o di' I'l'llll'ssa.
Ar!. Hí:1. Por nwin dP rPci!Jns ile"larado~ dos li\Tos-tallíl',; IHIIlH'rnrlos ~~ ruhrirnrlos. (· qne SP nffr>cfnar:í. a cohran(:a
,.., : • cspeCJP. da~; mnlfn.~. Jll'OCI'IlrlHln-~~· t• \:1'1'1 1I iYarnPnl r. nos
(Pl'I\IOA da IP~islarão l'lll \ igni'. r'lolllrn "·'' 11111' "I' I'XinlirPrn ao
l'I'SJlCCf iYo pagamf.n to.
·
Art. 1 ;iq. Os l.alõl's rl1~ rrcpifa P rllll'.lllllnnl "" de d"SJWZa
devem sct· numerado8, rnhricarlns I' I'Sr~ripf urarln.<> no Iivrn
de contas correntes c!P ar~r·tot'rln <'"rn n rP:::nlanl•'nfo rle .Fazrnda da Armada.
Art. 155. O prnrl111~! n da YrTHla rln eailrrndns n rhapa~
sf)rá rPnlflttido á Dirflcl o ria Gnral de Conl nllilirlarlP da 1\Tarinh:~, por infrnncrlin rla Tn:-:ywdnri:1 dl' Porlns P r.nsf.as.
Art. HíG. A falta rlc rntrrga do reeiho :í. pnrlr rlr~ Qllfl
honvrr sido cohrnda a inliJWr!ml!'ia 1'111 rlinhPiro. a nfí1• f\Orrrsponllrmria riPstfl Pnm a qnantia im;cripl.a no t:JI:in ~~ o !ll'f;Plltranhamrmlo rln qn:l)!fill'l' dos l:~lõPs. ililc·rrnlllJWrHlo a sna
mmwrar.fín. iinplicarfío rt Ílllllll'diaf~t J'f'SJIIITl~'ahilirln!k •in ocrrntario.
Art. 157. As parfns IPI'In dirpitn dn rnr·.lamai' Qllf) llH~S
Reja f'ntrrgiw o rrciho nnnwi·arln c rnln·icado, o quP rorn~.sponda com a qnanl.ia ÍliS!'I'ipla no taliío f'lllllfH'IPnln.
Art. 158. 0:-: srcrrdarios prPst.nriin f'Onfas. Jllll' anno finanr.f'iJ·o. pernnln a DirPrlo1·ia UIH'al dr Conlaloilidarlr da Marinha, :í qnal rlr~vl'l'fí1• Rl'l' l'l'lllf~llidns. por iniPI'IIIPrlio da In~
]H'Cforia do Porto.~ e !:n~las, Indo.~ os livro.~ 1, ""l'llllll'llfllS (jltn
!'lllllJll'll\'f'lll a s11a gn~f.fío. nu IIH'7. de jan•drn do an1111 sPglliJltP.
~ 1." Todos OH liYI'IlS il•'\l'l'fifl 11'1' 11,; 1'1'-''Jll'!'i Í\'IIS 11'1'1\lCS •In
abnrf.lll'll 1' lllll'f'l't'allwnlo. ,. ~,.,. c;,·giiid:llll''"''' l'lllllttf't':tdo~ n
rnhi'Í!':tdos (li' lo ajudantr).
§ 2." ll~ li\Tns e liiH'Illiii'nlos riP q1w I rala n ar!. 1rí8. deVI't·ão ><PI' acompanl1ados dn Ullla n·l~II':Í.'' :l''9i!!nada r' anthrnti!'ada p1~l11 crtpiliio doe: Pnrl.11.s.
0
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§ 3." Essa remessa será feita pelo Correio mediante registro e seu recehimen fo será accusado pela Inspectoria de
Portos c Costas.
.
Art.. 159. 0::~ con!lecimenLos passados pelas repartições
fiscaes, com o visto do capitão dos Portos levados ao hvro de
conta corronle pelo nurrwro r importancia de cada um, comprovarão a despczn.
Art. 1GO. Em caso de morte do secretario em ex~>rcicio
de suas func~ões, ou de ausencia sem participacão por mah~
de oito dias, o rrtpitão r.lo~; Portos m:mdar:-í. lacrar o cofre,
eujo 3elo di'YP se1· por ello presidido, r de que se lavrará um
fm·mo PSt'l'ipl o rwlo I'Jlearre~:mdo d!l diligencias, assignado
pr•lo ajmlanLr t' anlhenlicado pelo capitão dos Portos.
Para~raphn unico. Este f ermo srr:í remei. tido á Inspeeforia de l'ori11S ~~ l~osla.-; que o crwinr:t ao ministro da Mari nl!a.
Ar L. I GI . nada a mor f e do secretario on a ausencia. de
r.nnfotTnidad1• Clllll n artigo anterior, a.~sumirá interinámenle
as funcçõPs di' sreretario n amanuense, e na falta deste o
encarregado dP dilig-encias, e immediatamente se procederá
enm sna assi.~teneia ao inventario das rhapa:s, matriculas, cadrrnefas, regulamentos, bibliothecas e o constante do n. 1, do
:~rt. 50, abrindu-so pam isso livros novos que serão encPrrados após a pnlrl'ga do cargo ao substituto definitivo.
Ar I . ](j~. :-<i u scerl'f a rio voltar ao cargo, uma vez jusf i ficaria a .sua au~t~neia. reassumirá o excrcicio, abrindo-se
t'ltlfíll o t•ol'l'l' Pnt sua pt·esenr::a, do que se lavrará termo no
qual far:'t a~ dl·t~lanH:ões que julgar de direito.
A ri.. 11\:1. l'lontt•ado 11 novo sPcrclario, srr:í rmtilo aberto
o eol're f'lll sua prPst'tll:a, na de um rept'esentante da família
do mor I o on a lt!'I'Tll P, que ser:í p,ara isso inf.i ma da, c do capiLi\n dos Portos ~~ dn um ajudante.
§ 1." J lr·~,.,,~ adn sn lavrar(t termo que srr:í. por todos assip.nado.
;.>." l·~~;;e tPrmo sPr:í em duaR vias: nma servirá de
rr•ceila do~ yalrlrf's 1[11 nnyn sprretarin n a onl l':t dn {[espeza

*

ao

fallPI~itlo.

Art. 1ô 'J. Em caso df' morte ou ausencia definitiva do
srcretario, r]Uando elle não tenha herdeiros para serem intimallos. ser<\ Pnlfío intimado o curador de ausentes.
;\.Í'I.. 1(\::i. l<~m caso de licença do srcretario. serão os valores rio cof'J·n ·pnssarlos por meio de balanço ao substituto
inl.el'ino, !Jlll' o a:qsignar:i t'Om o secretario snbst.ituido. devendo a J't'SJltllt.':ahilidado d11~ di'JJJHis effrdlos da Fawnda Nacional
pa~~:ll' Jllll' inVI'nfario.
Ari. ·I G!\. No r·nso rli' SI' I' suhsl itui1l!l o srernf.ario. as suas
t'llr!la.~ ~l'l'i\11 t'III'!'IT:tda!'l de are(J]•do com a lei do Fazenda.
A I' L. I H7. .\ cnnl a do f'nerrtario, eomo rrsponsavel p!~los
dinhl'ir·o~ ''"llrcfndo~ pela Capitania drwn snr Pnrrrrada no
l'i11t dr• 1'a1b PXf'rr.ido. r·onslallflo o rncPtTamenf.o dr um termo
l:tiTadn no I h 1'11 d1• r·r11il a r·rnTrJÜP f' assig-narlo rwlo capitão
dn~ Por! oi'.
Arf. WR . .\ rPnovacfío de licença "flrá annnal e mediante
apl·cst·nlaç:fío do d!'ctnnento do exercieío anterior eomo prol :1 dP qnil:lf'fío I'Om a Fa7Pncla Nacional.
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Paragrapho unico _. Os vistos de matricula e renovação
de licença serão feitos nos tres primeiros mezes do exercício
e do. seguinte modo:
a) em janeiro: visto das matriculas do pessoal embarcado
nas embarcações de barra fóra. isto é. embarcações registradas, de longo curso, exterior, de pequena e grande cabotagem,
fluvial e fluvial exterior.
O visto dessas matriculas será feita em qualquer capitania, a qual fará communicação a aquella onde estiver registrado o, matrieulado;
b) Em fevereiro: visto das matriculas do pes~;oal r.mtwega:do no trafego do porto, ·estivadores, pcscadore'l c operarias.
c) J~m març.o: renovar:ão <las licença!'l das Pmbarcaçõcs
registradas e das cmbarcaçõn!' arroladas, c as <lcmais cmlidas
pelas capitanias;
A renovação das licenças das embarcações snrá feita no
logar onrln Rc achar, flevendo a capitania dar sciencia de
scn I'P!!"istro rlr~de que sejam sal isfcitas as exig<•ncias do artigo d)
f68;A's embarr.ações registradas ser:í facultado o pagamento anl ecipado quando tenham dfl cmprchender viagens
longas.
Art. 1ü9. As licenças não renovadas na época marcada,
ficarão sujeila>1 ao aocrescimo fiO f O o/o. Hí % e 20 %, si a
r1movação fôr rcSipectivamcnto feita no 2•, ~" ou '*" trimestre
rio exercício.
·Paragrapho unieo. As matriculas não visadas nas épocas marcadfiR, ficar!ío sujeitas ás multas estipuladas por infracção da Policia Naval e as licpnças não renovadas soffrerão e,;sas mesma~ multas além do accrescimo de sp,l\o mPncionado nf>ste artigo.
Art. f 70. Estão isentas da renovação da licença as embarcações que nessa época se acharem em reparos. provado
pela respectiva licença para concedo. devendo. entretanto,
renoval-a quando estejam promptas para navegar.
TITULO IV

Da policia, do regimen e da conserltaçlio da costa, portos, rios
e Iagôas
CAPITULO I
DA APPI.lCAÇÃO DAS PRNAB POR

INFHACÇÃO DA

POLlClA

NAV:\TJ

Art. f7f. Afl infracções da Policia Naval estão Ru,leit.as
ás mnHas pccuniariafl imnostas pnlo canitão dos portos nos
casos e fórmPs estobelccklas nrRtc rn~ulamento, c indencndente das mulfns impostas por aualuncr oulra autoridade.
TJOr infracçi1o doR regulamentos respectivos c dns penas que
peJOS .iU ÍZPS r,ompctenfPS RP.iam 31)plicadaS para derimll'
questões de inrlcnmizaçõcs, r.lamnos ou pagamentos não satis-
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feitos ou para punição de actos criminosos quo cilas envolvam.
Art. i 72. As multas comminadas neste regulamento !lerão imposf.as em vista de processo administrativo quo terá.
J!Ol' base o auto.
ParM;I'ap:ho unico. O aulo é a formalidade substancial
!lo rn·oces~o sem o qual nenhuma nndta poderá ser imposta,
quan~qucr que sejam as provas colhidas.
··
Art. 173. O auto, Lase do pror·csso, devlwá sm· laYrado
cont a precisa lllarcr,a e inrliviclualizaçfw, natureza da infracçiío. 1lelcrrninanrlo u loc.a.J, hora, nome do infrac!.or, teskmunhas, si hottVL'l', n mais factos que occorrorem, ben1 como
a ll!'Ha em que o inl'rador tiver incorrido.
Art. i H. O ant.o será lavrado pelo secretario, c assignarlo pnlo eapitão dos poi'tos c pelo infractor. si estiver prr,Sl'nh·, e f rsf cnm1rhas. Si o infractor rr,cuzar assignar, será
isso tomado por termo.
§ 1." Lavrado o auf.o de infrar\:-ão, o capitão dos portos
maudar(t imnwdiaLamentn int.imar o infractor, dando conhecim,..nto da falfa a1lfnacta o da importancia da multa, para
quo este venha, no prar.o i.mprorogavr,l de 48 horas, satisfa7.CI' a irnporl.ancia respec~f.iva; si o inf1·aetor a isso se nrgar,
será feita a cornrwtent.c rJr,elarar,.ão pelo funr1~ionario da eapilania ,Jcsignado pr1o capitão dos portos.
~ ~.· A intimacfio será feit-a pelo r.nearrlw:adn de (filigencias c na sua fa.lta pelo fmtecionario da eapitania designado
pl'lo capitão dos portos.
§ 3.• Nas delegacias o auto sorá lavrado pelo funccionario que desempenhar as fnncçõcs de secretario c assignado
pelos delegados das capitanias.
Art. 175. O prazo do 48 horas de que trata o art.igo antecedente será. contado (!a hora em que fôr notificado o infractor.
Art.. ii6. Feita a nolificação, deverá Q notificado por o
competente - scicnt.c - com a sua assignatura. No easo do
notificado recuzar-sc a lancar o scicntc, será feita a rompetento d'eclaração.
Art. 1:77. Si, findo este prazo, não tiver a multa sido
satisfeita, deverá ser immediatamente remettida a certidão da.
divida á Directoria do Contencioso no Rio de Janeiro 011 ás
repartições do Fazenda nos Estados para cobrança executiva.Art. 178. Não será dada sabida ao capitão que não ti~er
satisfeito a multa imposta ou que o proprietario, consi,gnatario on agente, não tenha se responsabilizado pelo srm ]Jagamento. A mnbarcação do trafego sorá apprehcnclida no easo
de não pagamento.
Art. 17!!. As cmharcaçõe:-; apprellcndidas lJOl' iurrae•~fin,
ou nos casos prcvi~to,; nr,stn rcgnlamPnto, ~c1·iio rucoJ,hidas
ao deposito da capitania dnrante -o prazo rln ~eis dias, findo
o qual, si os proprictarios não satisfir.rrcnt o pa•gamcnlo das
mulfas, serão vendidas '~m leilão, após a pnhliea(;itn do cditaes. dentro de seiR dias.
~ 1. Do produ elo dn leilão a capif ania deduzirá o pa~::t
mento das d'espezas, multas e estadias no deposito.
§ 2.• ks embarcações rGcolhidas ao deposito vagarão
quantia estipulada de aecôrdo com o art. 201.
0
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Art. 180. No caso de não residir o infractor na séde da
reparticão por onde correr o processo administrativo de _imposicão de multa as intimações e mais :tetos serão exermd?s
por intermeclio da agencia da capitania ou da collcctona
federal do logar de sua residencia.
Art. 181. As infracções da Policia Naval pa~·a as quar.s
não haja multa estipulada ou que não se possam enquadrar
nos casos previstos, ficam sujeitas as de 501\1 a 100$ impostas
á juizo dos capilães dos portos c de accôrdo com as faltas
ou reincidencias.

CAPITULO II
DO MODO DB IN'l'llRPOH B PrtollERSAB Oti Jlli(m!lSOS

Art. 182. Das multas impostas pelo eapitão dos portos
hqverá recurso para a instancia superior no prazo marcado
no art. 185 c não será acceito sem deposito prévio de sua
importancia.
Art. 183. O recurso perempto não será encaminhado â
instancia superior.
Art. 18ft. Os recursos serão dirigidos vara as instancias
seguintes :
a) Capitães dos portos;
b) Inspector de portos e costas;
c) Ministro da 1\iarinhs.
Art. 185. O recurso de quo podem usar as nessôM multadas por infracção da Policia Naval ou diS.l)OsiçõPs deste regulamento, quando não se conformarem com as decisões dos
capitães dos portos, será apresentado dentro do prazo improrogavel de cinco dias contados da data do deposito da multa,
sob pena de tornar-se, findo esse prazo, a decisão exequivel.
Arl. 186. O recurso será diri giclo ao capitão dos portos,
quando a decisão recorrida fôr do delegado ou de qualquer
dos agentes da ca.pilania; ao inspector do portos e costas por
intermedio do capitão dos portos quando fôt· a decisão recorrida dessa autoridade e, finalmente, ao ministro da Marinha çomo ultima instancia, por intermedio da TnsDectoria do
Pórtos e Costas.
Art 187. No requerimento de recurso, a parte especificará as pecas de que pretenda traslado para Llocumental-o.
Art. 188. O seoretario, depois de lavrar o termo de recurso, entregará ao reoorrente a l)Ctição despachada com os
documentos o traslados pedidos para, dentro do 48 horas
depois dessa entrega, que constará de vecibo passado pela
parte, serom apresentadas as razões instrnidas com o dito
traslado c mais documentos que tiver.
Art. 18(). Autuadas pelo secretario as t·azões, [,rasladoH
c documentos, c, por certidão, o te1·mo de reeurso, c a entrega da decisão, si não constar rlo kaslaclo, será o recurso
concluso á autoridade, cuja decisão é recorrida, a qual, dentro de cinco dias contados da data dessa entrega, poderá re1
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formar essa decisão recorrida ou mandará seguir o ·recur··
so para a instancia a quem é dirigido, fazendo juntar os tra'i·
lados que julgar convenientes para seu despacho, que fundamentaná.
Art. 190. No caso de provimento de recurso, a autoridade recorrida mandará fazer á margem do termo da multa n
nof.acão da sentenca confirmativa absolutoria profenda no
recurso, fazendo-se, na ultima hypothese, a restituicão cta importanoia das multas.
Art. 191. Haverá tambem recurso par-a as mesmas instancias, das demais decisões dadas nas Capitanias dos Portos,
observando-se as regras preestabelecidas.
Art.. 19~ .•\s capitanias não darão andamento a qualqurr
acl o .referente a indivíduos o de interesse dos mesmos qur;
esliYcrem em debito com a Fazenda Nacional, por falta elo
pagamento dos impostos ou multas, sem flUe pnmeiramente
satisfacam os respectivos pagamentos, salvo os casos Jos artigos 185 e 186.
Paragrapho unico. O secretario devera organtzar a lista
dos devedores da Fazenda Nacional para fiel observancia deste artigo.
CAPITULO III
DO DEPOSITO E LEILÕES

Ar L 103. Haverá na cirmunscripcão da Capitania um
.deposito destiuado a l'ecnber, guardar, conser"Var e entregar todas as embarcações, corpos Jlnctuantes e, em geral, todos os
objcctos susceptíveis de apprehensão ou encontmdos em abandono e que, na fórma deste regulamento, tenham sido recolhidos ao deposito.
Art. 194. As em!Jarcacóes c demais objectos consignados
ao deposito, serão coiJsci·vados c guardados por pessoal idoneo c sob a responsabilidade do patrão-mór de accôrdo com
o artigo 179.
Art. 195. O leilão será feito por leiloeiro publico ou pelo
encarregado de diligencias e presi'dido pelo capitão dos porlos ou seu representante, após as publica1cões de cditaes pam
esse fim.
Art. 196. Bem algum sellá levantado do creposito sem ord'-lm do capitão dos portos c, em qualquer hypothese, sem
q'lle estejam pagas as multas c despezas impostas por esta
reg'nlamcnto.
Art. 197. As embarcações c objectos vendidos em leilão
deverão ser retirados no vrazo de 48 horas, sob pena de pa
glli'em estadia uu os arrematantes perderem direito a elles,
si exceder esse prazo de oito dias.
t\.rt. 198. O patrão-mór fará a escripturação em livro
rruprio, numemdo c rubricado pelo capitão dos portos ou
10r quem clle designm·, das entradas e sahidas dos bens remlhidos c, bem assim, dos motivos porque foram os mesmos
tutregues á sua gua;rda.
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Art. 199. A ordem do entrega ·dos bens, feita pelo capitão dos portos, servirá de resalva á responsabilidade do patrão-

mór.

Art. 200. :As cmbal'cacões pagarão, a titulo do deposito,
das despczas nccessarias para ,;ua collsf1rVar.)ão.
Art. 201. O;; 5 •i" pagos rlc accôrdo com o arl.igo precedente serão cscripturados pelo secretario !l dcvel'ii.o ser applira:dns na conservrução 11 boas condições do deposito, como concertos de carr11iras, coberturas, etc.
Art. 202. Os saldos do producto do leilão dos bcn<; arrecadados, serão recolhidos ao cofre da Capitania até o prazo
de 30 dias, findo o qual, si 'não forem reclamadO,"· serão envmctos á Repartição de Fazenda.
5

•i" ·do seu valor afinal apur·a:do, al,;m

CAPITULO l V
DOS PORTOS, C.\ES, PIIAIAS OU l\IAIIGENS I~ TERil~:>lllS IlE .MARINHA

Ar!. 20:1. o mtvilão 1lus portos cuidar[~ consranr.,~nwnle •;h
conservação dos portos c <Joslas, estabelecendo a pnlieia aet.i v;~
nos ancoradouro~. r;{les, praias do littoral, rios lagôas c outras
aguas, que communiquem com os portos ou no oceano, para
que estes estejam sempre em boa:s condições de limpeza, pl'ofundidade e segurança. ~
Art. :.lOIL Para fazer a policia naval haver;\. rondas, distribuídas por detalhe da Capitania que nellas empregará o
seu pessoal, que não exer«;:.a funcções especiaes na secretaria
da repartição.
Art. 205. Os serviços de policia ou quacsqucr onLros que
as repartições federaes mantiverem no porto sel'ão directamentc sujeitas ás autoridades respectivas, não cabendo aos
funccionarios da Capitania sinão auxiliai-as na execução dos
regulamentos que regem os mesmos servi«;:ps, quando o auxilio fôr reclamado, e a elle não se opponham na occasião as
obrigações privativas da Capitania.
Art. 206. O capitão dos portos não intervirá nas visitas,
busr.as, detenção, apprehensão ou captura de indivíduos, mercadorias ou objectos em geral, nas diligencias que realizarem
no mar os agentes das repartições fcdcraes que tenham nelle
jurisdicção definida, ou nos casos de contravr-n<;.üo do sem;
regulamentos; mas não deve consentir, por pretexto algum,
que todas as diligencias ou em qualquer circumsta'ncia os
referidos agentes lancem mão rle medidas que alknlem contra
as prcroga:tivas de seu cargo, como chefe fia Capitania, ou quo
lhe invadam aU1·ibui<;ões, :t eujo eel'el'mnonlo, al i:ís, ú dr\ Slla
obrigação opp!lr toda resisleneia legal.
Art. 207. E' proltihido flazer quaesquc1· eonsLructúes,
aterros c obras sob1·e o mar, rios e seus brar;.os, sobre os tel'renos de marinhas aforados ou não o nos resnrvados J)ai'a a
servidão publica, sem audienr.ia da Capitania. que s1í a concederá depois de verificar si taes obras não preJudicam os
portos ê sua 'navega:ção, rios Q lagôas, ou obras proJectadas
pelo Governo, nem damnificam os estabelecimentos da União.;
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§ L" Quando se tratar de obras publicas federaes, a autoridade competente communicará á Capitania a natureza das
obras e a época em que vão ser iniciadas.
§ 2.• As informaçoões das capitanias serão sempre baseadas em estudos sobre o leJ'reno c mediante as t•espectivas
plantas.
Art. 208. Todas as construcções, obras particulares oll
publicas, feitas sem observancia das regras deste regulamento,
serão logo embargadas, e o proprietario, quando se tratar de
obras particulares, pagará a multa de 1 :000$ a 5:000$ e será.
compellido a demolir as obras e a indemnizar o damno que,
porventura, causaram com a obstrucção do vorto, rio ou lagoas.
§ 1. • O capitão dos portos mandará lavrar os autos de
infracção c os competentes termos de embargos, ficando Lambem os infractores sujeitos ás custas do processo.
§ 2. • No caso de desobediencia, o capitão dos portos empregará os meios coercitivos da força publica quo tiver requisitado c que deixará no local até ser cumprida a intimação.
§ 3.• No caso do proprietario das obras no as demolir, o
capitão dos portos mandará effectuar o serviço c cobrará do
proprietario, pelos meios legaes, o pagamento da~ despezas.
Art. 209. Para conhecer si ha ou não conveniencia em
autorizar as licenças para eonstrucções de aterros e obras
&obre o mar, rios e lagoas deve o capitão dos portos, ou o
ajudante por elle design~tdo, transportar-se ao local destinado
.pelo peticionaria para a construccão projectada, e alli proceder a examo minucioso, tendo em vista as condições est.rategicas ou outras necessidades, como collocação de pharócs,
obra:s publicas o referentes a pesca c a navegação.
Art. 210. As despezas de conducção c outras, feitas pelos
officiaes encarregados de examinarem tanto os logares onde
se pretendem cffectuar construcções, como terrenos de marinhas e outros de que tratam os artigos precedentes, devem
ser feitas por conta do requerente.
Art. 211. As licenças passadas para taes obras serão registradas na Capitania c estas não poderão ser iniciadas sem
o estabelecido no artigo anterior, sob pena de 200$ de multa .
.Art. 212. Das impugnações de licenças para construcçõcs
de aterros c obras sobre o mar, rios c lagoas, dará a Capitania communicacão á Inspectoria de Portos e Costas, pondo-a
ao corrente dos fundamentos da impugnação.
Paragrapho uni co. As construcções denegadas poderão
ser levad~ts a effeito, por concessão da Inspectoria de Portos e
Costas, si esta ,julgar improcedente a impugnação.
Art. 213. As construcções de obras ou aterros a que 3C
referem os artigos anteriores, s6 poderão ser realizados mn
terrenos previamente afórados, de conformidade com a legislação em vigor.
·
Art. 214. Os terrenos de Marinha, accrescrao:; e accrcscidos do accrescidos, são do domínio nacional (lei de 1,j de novembro de 1831), e bem assim os terrenos reservados {t 11131'··
gem dos rios caudalosos (Lei n. 1. 50'i, de 18 ele ::;eteinbro do
1867).
Art. 215. São terrenos de Marinha lodos us quo. lmnhados pelas aguas do mar ou dos rios navegaveis ou que se torIÃI
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nem navegaveis e lagoas, vão até a distancia de 33 metros,
para a parte de terr.t, contados desde o ponto a que chega a
préa mar média. Este ponto refere-se ao estado do logar .no
tenwo da execução da lei de 15 de novembro de 1831 e avi.so
do Ministerio da Fazenda n. 155, do 14 do sctem~r<! de i\103.1
Art. 21ti. 8ão terrenos reRervados para serv1dao publica
nas margens dos rios navegaveil'l e de que s.<1 faz~m n~vcg-a
veis, todos os que banhados pela agnas dos ditos rios, fom do
alcance das marés vão até a dist.aneia lifJ 15 mnt.ros e ·10 centimet.ros para a párte de I erra, t'<mf adoi:l dc~de o vor1lu múdio
das enchentes ordinarias.
Paragrapho unico. Emquauf.o não Wr regulmnentado "
art. 110 da lei n. 3.644, de 31 de dez.cm!Jro do 1018, autorizando o Poder Executivo a transferir aos Estados os terrenos
marginaes aos rios navegavPi~. eontinumn as C;~pit:mias dos
Portos a supcrintcndel-os.
Art. 217. São tPITcnos at·m·cseidos todos os que natural
~u artificialmente se tiverem formado oH formarcm-Sf;l alt"m
do ponto determinado nos arts. ~15 c 21G, pam parfe do ma~
ou das aguas dos rios e lagoas.
J\.1'1.. 218. O limile quo ~'lllHII':t o dowiui" J11arif ll111l tlo tiominio fluvial para o el'foilo de medirenH<o c denmrearem-se
os a·~ metros ou 15m,í0 em., conforme os Lenenos JStiverem
dentre ou fóra d.o aleance das marés, será indicado pelo
ponto onde as aguas deixarem dt} ser salgadas de mn modo
:sensível ou não houver depositos marinhos nu t[Ualqw•r ou~ro
facto geologico que _{lrovc a aeção poderosa do mar.
Art. 21 !l. Ao l\hmst ro da Fazenda, no l>istrido Fcdei·al
e no Estado do !tio de .laHcir1•. ouvido o l\tinistl'l'b rta l\Ja;·iuhn, o aos drlegados t'iseaL'S, n"s Estado~. OIJYida a Capitania
dos Portos. e com a app•·ovat,:ão do 1\linislro da Fazenda, compete fixar o referido linli!f', l'it·nndo todavia f:al\·n o dirdto de
terceiro.
Art. 220. A concessão de terrenos de 1\Iarrnlm e seus
accrescidos, natural ou artificil'llmentc ou par-a ntrrros o
quaesquer obras particulares sol:rre n mar, rios e lagoas,
dentro do alcance das marés, será feita nus J•:stados pelos
respectivos delegados fiscacs do 'l'hcsouru, eom excrpção do
do Rio de Janeiro, cujo aforamento l'Prá coneedido pela Dircctoria do .Patrimonio do Ministcrio da .Faz1mda.
Paragrapho unico. Os aforamentos de t.nr·1·enos d.e Marinha, accrescidos e de mangue obedecerão ás regras csta!Jclecidas pelos decretos H. r>n6 o H. r> IH, de :; I dp dezembro de
HJ20.

Art.. 22i. Ningucm poderá cne.alhar t!llliJareaçõcs nas
praias ou corôas, ou fazm· entr·ar cnt rliqucR, para qualquer ('ffeito. ou effectuar concer'f.os,.sPin Jiemwa da t:apitania, sob
pena de 20$ a 60$ de multa. Exeeptuan1-sc porérn aR pequenas embareaçõcs de pnsca q11e podem nncalltar no~J Jog-ares
l'lesignados pelas Capitanias indt!pendrntemcnl" de licença.
§ i.• Nestas licenças deverá constar o prazo para a realização dos concertos, limpeza: ou obras, dcvcndu ser renovada
a licença si terminar o prazo marcado.
§ 2.• A Capitania marcará logar proprio IWI'a as pequenas embarcações encalharrm afim de limpar c pintar, não
podendo cada uma dessas embl'!rcaçõcs df'mnrar encalhada
mais de oit1:l diae.
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Art. 222. Nenhum estaleiro ou offioina de reparos e eonstrucção de embarcações poderá funcoionar sem licenoa da
Capitania. Essa licença será reformada annualmente na época marcada, sob pena de multa de 500$ e accrescimos do artigo 169.
Nos Jogares em que não houver estaleiros ou officlnas, a
Capitania permittirá quo seja const'ruida cobertura para reparação e construcção de uma embarcaç·ão, mediante licença
especial, devendo a citada cobertura ser retirada após a terminação desses re.Qaros ou construccões.
Art. 223 . O pessoal operario de estaleiros e offici'nas navacs ficarão sujeitos a este regulamento.
Art. 224. Ninguem poderá construir embarcações em geral sem licença da Capitania, que será· concedida mediante
prova do pagamento do imposto de industria e pr_ofissão nas
1 espectivas intcndeneias e prefeituras, sa'lvo tratando-se de
cmharcações mainre.'l de duas toneladas brutas. Os infractores
r,agarão a multa de 100$ a 500$, de accôrdo com a tonelagem.:
Paragrapho unieo. As licenças para taes construcções serii.n gratuitas n terão os favores concedidos por lei.
Art.. 225. Quando uma embarcação estiver com agua
aberta ou fôr a piqnf', será o proprwtario obrigado a encalhar ou suspcudcl-a para concerto ou desmancho, marcandolhe a Capitania prazo para isso; si, expirado o prazo, não fôr,
levantada. a embarcação terá baixa no arrolamento ou titulo
~lc registro e ~~Onf;iderada em abandono, passando ao domínio
tin Capitania. que poder~ arrendar o desmancho ou tomal-o.
a si, correndo nrsse easo as despezas pelo ex-proprietario.,
Sempre que uma embarcação t.iver batido. encalhado ou soffl'ido qualquer avuri:.J, o capitão, proprietario ou seu preposto
deve communicar á Capitania.
§ 1.• O contraventor fica sujeito á multa de 500$ a
~: UOO$, ue accôrdo com as aggravantes e tonelagem.
§ 2. • Sendo embarcação estrangeira, será o respectivo
r:onsul notificado dentro do prazo marcado por officio do capitão dos Portos, para os fins de direito.
Art. 226. E' prohibido lançar entulhos, cinzas, oleos,
varreduras óu quaesquer imrr.und1ces nos cáes ou praias dos
portos, fóra dos Jogares para isso destinados pelas camaras
muuicipaes, de accôrdo com aa capitanias. Os infractores serão obrigados, além da multa de iOO$, a remover o entulho,
si fôr possível fazel-o; mas quando não o seja ou se ignore
c1uern praticou o despejo, a Capitania solicitará da muncipalidade ou repartição úclla dependente IJara que seja effectuada immediataJIIeute a remoção.
Art. 227. Niuguem poderá ter cmbalsamento de madeiras csl.acionad_o em fluctuaçãu, depositar nas praias nem conscnar nellas ou nos cács vbjectos ou materiaes que embarac?m a servidão publica, devendo a Capitania ser ouvida para
dizer si o deposito ou demora d~ taes objectos é ou não prejudicial ao embarque vu desembarque de pessoa.s ou bagagens, c, em geral, ao trafego da secção. Em todo o caso a
C~tvit.ania não con~entirá quaesquer depositos nos cáes, prÍncip:.Jimento de oi~Ject,os de muito peso; e, quanto ás praias,
son1•·nte as autorizara além do ponto a que chegue a maré na
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préa-mar de aguas vivas para evitar o accumulo de areias,
em prejuizo do porto.
Os infractores pagarão urr.a multa de 100$ e serão obrigados a remover as areias amontoadas, pag-ando mais a despeza da remoção, si essa fôr feita pela Capitania.
Art. 228. As emba'rcações não lançarão ancoras em logar
que possa resultar damno ao trafego do porto ou a canalizações e cabos submarinos.
Os infractores pagarão a multa de 20$ a 50$ e ficalil obrigados a .reparar o damno causado.
Art. 229. E' prohibido lançar nos portos, canaes rios ou
qualquer ancoradouro, lixo, cinzas, oleos, objectos. iast.ro ou
quaesquer vanreüuras dos norões.
Os infractores pagarão· mulla .de 500$000 a 5 :ou0$000 c
na reincidencia o dobro.
Paragrapho unico. Toda embrur·cação true tiver de aescar;·egar. cinzas é obrigada a r.equerer licença ú. Capif.ania.
Tal hcença para as emb:u·cações de lor.go curso cu de cabotagem, durará o tempo inui.spensavol para o desembarque; e
para as embarcações de trafego do vorto será mensal. Si os
proprietarios das cinzas desejal'em depositai-ao; ~m Jogares po1·
alies indicados, as ca·pitadas concederão licenças especiaes,
depois de verificarem que não oc·eorre algum inconveniente.
Neste caso a licença durará todo o r.xercicio. findo o qual
será renovada, sob pena de 20$000 a 60$000 de multa.
Ar L. 230. A Capit unia dCYI'l'Ú mant r r um serYi(.'o com
embllll'cações apropriadas para a remoção diaria do lixo, varreduras, cinzas, lastro, etc., dos navios dle guerra e mercantes surtos no porto, mediante taxa que for estipulada.
§ 1.• Esse serviço sel'á adjudicado a quem, em concurrencia publica, se propuwr a cffectual-o, mediante contracto
em cujas clausulas figurarão a t.axa a cobl'ar, o prazo de duração e o deposito de garanl.ia para fiel execuçfw do serviço.
As vropostas obodecerão ao processo geral das concurrcncias
publicas, ficando a minuta do contracto sujeita á approvação
da Inspooloria de Pol'tos e Costas, que julgará da licitação.
§ 2.• A concurrencia publica para o serviço de lixo será
3 mezes antes de termir-.ar o prazo do conLract.o existente.
Art. 231. E' vedada a extracção de ar6lias das praias e
!'fi geral quaiquer excavação do Iittoral
dos portos e _su~s
enseadas. As capitanias devem cooperar para a conservaçao
das praias em beneficio da hygiene _e dos ponto'\ dn embar~
que ·o dasembarque que ellas offerecerem ..
Os infractores pagarão a multa de 100$000 a 500$000,
Paragrapho unico. Nas .praias Iong!nqua~ ou f'oo·a· dos
portos ou naquella em qu.e as exca.vaçoes nao p_oss~m p~r
modo alg>um influir no reg1men ~as aguas,. a.s capJtacJas nao
as impedirão excepto ·as de armas monazitwas ou de moldagem, que i\Cs&es casos preeederá Iiccucn. esoccial do Governo.
Ar L. 232. Y,' prohibido effectuar dra~~gem ou q,ua~squ_er
.nutras excavacoes no fundo do mar, sem hcen_ya da Gapitama,
sob pena de multa de 50$ a: _500$ c approhensao das cmbarcaI'ÕCs Pnconlnalas JH'~;s•· :il'l'\·11:o.
•
Art. 233. Os capitães dos Poytos ]Jroporao li. lnspectoria
do Portos e Costas, Lndas as IIJC"dldas r•~lalinis :í conservação
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d(\CJ portos, rios, lagoas, ancoradouros e c·anaes que possam
se. levadas a effeito, sem embargo das obras a cargo cto Ministerio da: Viação.
Art. 234. Todas as vezes que o regimen ou conservação
dos portos venha a ser perturbado por obras publicas ou
particulares, os capitães dos Portos se apressarão em dar
disso conhecimento á Inspectoria de Portos e Costas, podendo
desde logo embargar as que r..âo forem ordenadas por outros
ministerios, qne deyerão r.ommur..icar ao da Marinha as obras
a cffectuar.
Art. 235. Os corpos fluctuantes ou não só poderão ser
fundeados ou collocados em qualquer posição com licença ou
designação das capitanias, e para serem retirados ou mudados, necessitam acquiescencia dessa repartição.
Ao trasgressor desta disposição será imposta a multa
de 200$000 a 500$000.
Art. 236. O corte de mangw~s só é permittido com licença da Q;tpitania, depois de verificar si este corte não altera o
rcgimen das aguas, nem ouLro regime.n '{)ara a navegação e.conservação dos porto.s, observadas as dj,sposições do decreto
14.59ü, de 31 de dezembro de 1920. Em casei de infracção
multa de 200$ e em caso de reincidencia, 500$, além da apJn·ehensfio dos produr.fo's tlo córte em ambos os casos.
CAPITULO V
DOS ANCORADOUROS

A.rtt. 237. E' da compof,encia das capitanias, de accOrdo
com as :mtüridades da .-iuude Publica e aduaneiras, design;'lrPm nos auroradou<·us o !ligar mais proprio para as embarca'.'íi"~ qiiP fpnham dr· fazPr <qnarente.na ou ficar de observação,
para fr>anqtt ia e pnra 1~arpa 11 des.carga, sentlo rstcs ultimo-;
arworadouro;; subdi\·ididos pa~a embarcações que venham
ettnPgaJ· ou d'Pscu IT<'ga r grmm·oR do facil coimbnstão ou exlllosiYo~ <' aquellcs cnja descarga não for sujeil·a a direito alfandegario.
~ 1." Tamhcm
:u; c:tpitanias designarão ancoraaouroq
]Jar·a aR rmharrat;õrs imprcslaveis, IJara as .que estejam em
fPrrninaf·.ão dP obras ou construcçãd e bem assim para aquellas que• não I i verem de::Lino ou tenham de ser desmanehada.q.
~ 2." .As cahrcas, ah·arengas, barcaças, sa,veiros, deposifnR flncluanl N;, .f!!'aga~> e outras ernbareações de repartições
publicag O'J pm·licnlares em'pregardias no trafego do porf,d,
nma."rar-~c-hão o:ndc fôt· designaido pela ea.pitania <los Por·
fo.~ P do m'[}rlo prescriplo por ella .
.Arl. :?:HL E' da competcncia e.x;clusiva das ca,p~tanias
CfJnr,cdi'J' I iet~nça .para collrw,ação de boi as ·li e amarração, nos
Iwrl ns ou na" costas, ri·os ou canaes.
Arl. ;:>~!). A Capitania mandará publicar em edltaes a
dl'·d!Ulnt:ão dessrs anrnrado'uros e bem assim dos canaes que
;... !aiH•lt•t'f't' para facilidadn r1 sPgnrança da navegação.
Os navios de ·guerra terão ancoradouro ~~pecial, fórli
"''' dr~t inatln-; :'ts rmharraçfors mercantes, nos por.f.os onde
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:pllJ'a iflso,,bouver ~spaço'; e n~uelles em que não houver, oe~
cu.parilo, (I ancdradouro de franquia.
Art, 24ó. Nenhuma embarcação mereanf,e, tendo :a bordo
ma:terias explosivos ou inflammaveis, poderá ·tran9por u ancoradcmro de ,franquia S8lll as descarregar, effootuando essa
operaollo no Jogar ·expressamente designado pelas. capit·anlas
e nos portos onde houver deposito especia:l para taes artigos, em embarcações frchadas ou cobertas com encerados, as
quaes deverão arvorar bandeira encamada e ser a.companbada~s por agentes ·da Alfandega, quando largarem de bíwdo.
Os que assim não procnderem pagarão' 500$ a 1 :000$ de
IJnulta e R<'rfío ohrigarlo~ a yoJI:tl' para o nncoradouro de
franquia.
Art.. 241. Todo navio de guerra •que tenha de ir para o
ancoradouro' de fatrico, não o podPJÚ wzer ~em remover de
hordo, com as mesma.c prrcauções rlrl artigo anterior e <S·Oh
a vi~iln.nciit do resprdivo pessoal, a polvora e artifícios de
~uerra vara o rompefcnf c d~poRit.o,
P~frnngPiro, rwla f!:.mit~n!a rlos

f(lr

que lhe ser:í

indicado, si

Portos.

Art. 212. Toda rmhnrcar,ão, em carga on descarga, deve
ter dentro os páo~; clc l•11.iarrona f' ~ihn. r•, qnnndo csth·f'l'
'nnmrnnlo dc .pt•ra " p1·rla. f r•r:í. 1nrnliflll! a J'l'lr:nwa rlflnt.ro r>
:1':

'.'"''":!~

;Jpsanwnfilharln~.

O inft·acfor· inrmTrJ'Ú na nllllffa dfl 20~ :í GO~OOO.
:Art. 243, As capitanfag empregarão todos os ec;forços
para que ~ejam rigoro~nment.e nhRnrva·rl:l~ :1~ !lH>didn:s acon~elbntlas pda rt'parficão sanitari:J, ron~ir!Pramlo-a.q nhrigatorias para todos os effcifo;;.
Arf. 21'~·. Todas as r•mlmnnr:;õcs no.:; rliff.e.:·nntcs ancoradouros sii.o nhrigadas a :mxilirn·-sc mutuame.nfr• no act,o dn
amnrrar o'11 df'samn.,·r:H', rpr•f'hPrHI·o csnia.~. :wrinn'do amnrrR,

praticanrln qnnef'qllPJ" m:mnhras inr!iradaq JWln~ nrr•rssirladcs
rio 11''>1llcn f.o.
'
·
Oi? mw Sfl nrg-:lrcm a. 1'.~~1'~ :mxilinq !'!Prfín l'PSpnn~:wr>i.~
rwlr.s rlrnnno~ ran~:n{nq P snir•ito.<; :'í nmll~ dr !íO$ a 100~00fL
Art.. 245. NPnhuma f1llll1arPaçiio podrw:l pt1r sr,n hf'lif)e em
mnvimPnt.o pqf::mrlo nfr~r:orb :Jn'' P:ír~ nn pon!Ps. nn f.flmlo omJ,arc1H!ÕPs mi1ída~ afrrlf'.flrlac; nr1 r,M.t.arfo. rpmnrlo no~ anr,oradonroFI, ~ó n nnrlrnrlo fn7Pr ri~'nni<; r!P P'>mpl·nhmr•nfc ~afas.
fiiOb nr-na do pnrrarem a mnlfa rJp :'0$ a. IW$ r• inrlPmnizrtrf'm 1H
damnoA 11!\IIF~ado'l.
Art. 24fl. E' rl:t cxrlnsivn

r,rimnrf.~'nria. rins r:~pifnn las rlo·'l
porfo.q resolvcr sohrn nt.raraPiio nn liPs:Jt.rnc:lrfill daR Pmhurcaçiir>.'l no~ rnrs. flrJPtnnnf·~~ 011 rmnff'<;, rf.11 .

.'\J'f.. <>-17. 'F,' nrohiliitln

:í~

PmhrtrPar•iiP~

Jl)PI'f1flnf"q

ela!'

t.irn<;. !Hlh·nr n11 11S!ll' rlll:lf"'ffiii'T' llPfPfar•.f"~ n''l'~>fr•PllllÍ•'''~ nn
porf.o. )JPTn assim r~fal'<'m fnnrl1•arloF1 ~mn P.rmsnrvnr vi;;ivcl
Ulllll. l11z hrllll/13 ~. prf\fl. flm•anffl ll nnifn. 0~ infr•nr,f.OI'f'l<; ÍTlCO!'T'(lrÍÍO nn. nmlfa' do !'íO~ n 100$ P inrlPrnnizariio os prr.iuizn::, si

houvr,r.

Art.. 24R. As Plllhnrr,ncíi"~ nrwinna"q siin roll!'i~nrln': :1 acoinpanhnr n IZ'Illn 1111 lnfn Jl:>ri"nnL
Para~ranho nnfr.o. NPnlmmn "mhnrf'~•·iin nnd ... rfo Plllhnndeirar ~'tn nrr•o nu noq fónpq Ar>m liePnca ria Capifani:l.

Art.

2~9.

o

C>ervi~n
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poderá ser feito com emprego de luzes descobertas que não
ponham em nsco as embarcações. Os infractores serão multados em 20$ a 60$000, além da obrigação de indemnizarem
o damno.
·
Art. 250. Nenhuma embarcação mêrcante poderá ter suas
embarcações miúdas amarradas sinlio aos portalós nos ancoradouros de carga e descarga. Os infractores serão multados
de 20$ a 60$, si da infracção não houver resultado projuizo
ús cmhat•car:õos do trafego: no caso de haver prejuízo, iiulelllTJizat·ão o damno cau~ado, al!\m da multa citada.
Art. 2GJ. Sómente as embarcações miúdas dos navios de
guerra, ás daR carllt.anJas, alfandegas, policia e saude, no s".Jr.,
':i!:o de ronda nn qualquer outro. será pcrmittido andar pelos
ancoradouros de carga e descarga depois das 20 horas. Qnalüuer bote ou PScalcr encontrado sem licença da alfandega
dcpiJis da.qutllla hora será apprehendido e o dono multarfo i'lm
~(1$ a GO$ al{>m ria JH'na em que hom·er incorrido pelo regulllllPnto da alfnndrga.
Art. 2G:?. E' tamltem prohiiJido ás embarcações pesearcm
ott pairar'~lll cnfre as funrleadas e hPm assim nas proximidarlP!'l dt• j]]las P taes, )ll'ÍBripaJmcnte á noite, sem licença, incorl'l'JJ()O os infraf'f.nrPs na mult.a de 20$ a G0$000.
Art. 2ri:l. A~ embareações do trafego do porto, empreg:tdaQ na carga 1· dr·,ran~a. ni\n nnd!'l'ão C'lrrell:nr além da linha
d'ngua que esl iY<'l' nJatT:lda. U contrunmtor pagarn a multa
d!• 20$ a 60$000.
Art. 2G·'I. Nenhuma embarcação do trafego do porto ou
r r•gistrarla podel'á SPr rchocada sem ter a bordo o numero de
tripulantPs n~ccssarios, de accôrdo com as ordens da capitania rios portos. para governar. largar e receber cabos, etc.,
~.nlt pena de riO$ a 100$ do multa.
Paragl'a!.IIO nnico. A embarcação rebocadora só podel"á
reli oca r. em rn hntagom, nma ombarcaçãó e, mediante licença
da capitania dos portos local, nos casos de navegação fluviftl
ou interior. pnr!cr:'i 1~'/nr mais de uma embarcação, a juizo da
l:llpitania dos portos.
Art. 255. As embarcações encontradas nos ancoradouros
sem tripu·laçã.o on vigia serão consideradas em abandono. deVPndo a eanitnnia nppílcar o disposto nos arts. 193 e segllintt'~.

Pnrag-rapho unico. Exceptuam-se as que estiver.em carrrgadas snh a vigilnn<'.in do registro da alfandega e as do
tr·a,fegh tio porto de pequeno porte, ·que estiverem em ancdrnrlouro para '1lln~ destinarlo.
Art.. 256. Ac:: Pmharca('ões mercan~s não poderão ter fóra
snas cmhnrrarõe~ miúdas ·depoia das 20 horas. ~alvo por motivo exfrnordinar·io. qno jnstificarão, ou com licr.nça da .alfandrg-a, da onn\ l.Pnham conhecimento as cn.pitanias, soh
J•Pna de 20$ a 60$ rie multa.
Art. 2G7. Ningnrm poderá. rnccgnr ancora du quarquer
P!,jPefn SP!ll lir<'nra drt cnpifania.
O infr·arfnl' inr:orrPr;í na multa de 50$ a 100$000.
Art.. 2G8. Quando em qualquer serviço rl'1 roceg.3: for en,·nntrarln n oh.i<'cfo procurado, disto s~rá dado eonhec1mento ã
( :mHania, qnP autorizará a retirada do objecto após ter vrl'ificado :1 l<'r:ilima propl'iedade e terem sido satisfeitas as
fnnnnlitladr~ lrgaPs. Nn r:1so negativo, isto é, quando o ob.,
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jecto encont·rado não for o procurado, ficará este deposit!ldtJ
na Capi.ta11ia para sei entregue a quem de direito, pagas pelo
respeetivo dono as despezaR com otrahalho dr rocega, ;ooh
pena de 50$ a 100$ de multa.
Art. 259. Todo aqúrlle que pretender desmanchar on arrnzar ou concertar 8Ua embarcação d9ve~á requerer á ~à ,;_
tania que lhe seja marca-do o Jogar onde o possa fazer.
A capitania. deferindo o ~n.querimento. manflará lavrar o
t!:!rmo no qual se obrigue o proprietario, dent.ro rio prazo ést.rictamrnte nerrssario, a rffMf,unr o de~mancho, arrazamenb
ou concerto. sem rleixar ohjerto algum no Inca\, depositando
eo rofrr rla capitania a quantia arbitraria pelo capWio r!oR
portos. correspondente :í tonelag-em da embarcação.
non01uido n desmanrho. arraz.amrnfn nu concerto c nrer·nch!das as formalidadeR estipuladas no !.ermo. a quantia· depositada, como garantia deste, será restituída. No caso contrario, sómrnt~ se~á rr.stit.n ido o excedente da despeza realiznrla com a :·Pmo~ãn dos desta·oÇ'os pne ·eo<nta ria Capitania.
Os infract.nres pag-arão 50$ a 100$ de mnl.f.a P ~()riin cnmpnlliàns a saf.isfawr os prrceif.os exigidos.
Ar!.. 260. E' prohihidn aos calafaf"l'l. por Mrasião do tabJ•ico r concerto das embarcaçõc~ accendcJ' fogo para derreter
brnu ou pixr em distancia mf\nor rle dou!'! mr.f.ros daR referidas
rmbarcações. Os infractorrf! !'lerão multados àr, 20$ a 60$000.
Art. 261 . O dono ou comignatario, Ml.ia rmbarcação por
motivo de sabida urgente c precipitada ou por qualquer outro
motivo tiver deixado no ancoradouro nncnras o amarras, será
obrigado a suspendel-as no prazo de .48 horas. sob pena de
multa, que será de 50$ a 100$, n:lém de indemnizar a 1espeza
realizada pela Capitania com n trabalho de verificação do Jogar onde ficarem as ancora.~ e amarras e sua consequente l'nspensão.
Art. 262. A decencia de traje é obrigatoria para qu'l.ntos
frequentarem os ancoradouros, quer seja ou não das embarcações e das demais do trafego.
Art. 263. As embarcações estrangeiras, tanto quanto as
nacionaes, deverão observar com toda a e:xactidão as regras dos
portos. Para não allegarem ignorancia, os seus ag"entes ou
responsaveis serão obrigados a possuir um exrmplnr deste
regulamentr:l.
CAPITULO VI
DAS REGRAS PARA AS EMBARCAÇÕES DO TRAFEGO DO PORTO

Art. 26-l. As embarcações do trafego dn pm·tt) não poderão permanecer nos ancoradouros de fiscalização da Alfandega. Os contraventores serão multados de 20$ a 60$000.
Art. 265. Os rebocadores da: quarta classe. lettra F, poderão sahir a barra independente de qualquer formalidado. a
qualquer hora, para o servico rio reboque de emharca{'ão que
precise sahir ou entrar.
Art. 266. Quer de dia, quer de no i te, quaesquer Pmbarcações miudas. srjam ou não mercantes, que andem ou não a
frete, sejam do serviço publico ou particulnr. não poderão
'.lonservnr-~e atraca<las on amnnadas Ú" rsrada~ dnq navios ou
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cães sinão o tempo indispensavel para embarcar e desembarcar as pessôas ou objectos que conduzirem. e as que tenham
de esperar ficarão ao largo, em distancia que não estorve a
passagem das outras, e só poderão atracar quando largar a que
est.iver na occasião atracada.
O contraventor será multado de 20$ a 60$000.
Art. 267. Durante a noite as embarcações a frete só
poderão trafr,gar com Jicem;a da Airandega. O mfractor inr:orrcrá na multa de 20$ a 60$000.
Art. 268. Qualquer matriculado que, intimado para comparecer :\. CapHania. não o fizer no prazo da intimaç.ão ficará
snjr,ito (t multa rlo 20lll a 60$, apprehensão da caderneta, só
podendo exercer sua profissão após pagamento da multa.
Art. 269. As lanchas a vapor ou gazolina e rebocadores,
que trafegarem no porto. deverão moderar a marcha de modo
que não excedam a de uma embarcação a remos, ao approximar-se dos navios, cáes, pontes ou molhes, e não farão uso de
apitos que não sejam da Convenção de Washington. Do mesmo modo procederão nas passagens estreitas o frequentes ou
flp muita agglomeração.
Os infractores serão multados de 20$ a 60$ e a Capitania, conforme a gravidade das circumstancias, multará n-o
flohro os reincidentes.
Art. 270. Todas as embarcações licenciadas para condu:zir 'passageiros c carga, á excepção das movidas a vapor ou
gaz·olina. que estão sujeitas a vistorias periodicas, deverão
apresentar-~e nas capitanias quando intimadas para serem
vi~f.oriadas. O r>onlraventor pagará 20$ a 60$ de multa.
Art. 271. O capitão do& PortaR, semprP qne os peritos
julgarem em más condioões qualquer embarcação, deverá ordenar os reparos do que carecer, ficando as mesmas sujeitas
a novo exame para verificação da efficiencia dos concertos.
Si os 'peritos julgarem a embarcação em condições de não
supportar concertos, o capitão dos Portos intimará o proprietario a removei-a para desmancho, em Jogar por elle designado. marcando-lhe o prazo para isso.
Si, expirado o prazo, a embarcação não tiver sido remoYida. n capiãto dos Porto>; procederá de accOrrlo eom os artigos
1!l:1 e Reguintrs.
Art. 272. Todas as embarcações a frete terão o numero do
tripulantes deteminado nas licenças, nas quaes tambem se especificarão o numero de passa·geiros e o peso da •carga que pu ..
d<!rem conduzir. de accôrclo com as lot.!J.ções marcadas por
nllcasião do ar ro'lamento.
O patrão que sobrecarrr.gar sua cmbaroação com outras
bagagens, quando í~sLrja com a carga cornpleta de passageiros
qur> conduzir, incorrerá na mult;l de 20$ a 60$000.
Art. 273. Qualquer reclamacão' ou disputa entre pasaag·pims n lriJ•nlanf.r,s, on entre indivíduos de cada uma destas
r>lasses, sPr:i lrvada ao conhecimento da capitania pr,Ja parte
flllPix,nsa on JWios ageufp.s ria CapiLani·a 1)m'a sr-r dr>r.iclida
~llmmariaiiiPllfP ]Jdo ea])Hão dos PorLo's.
Art. 27 í.. Os pai.:·ÕPR das ·embarcações do trwfego são
llllrirsauos a dar pa1·tn :í eapif.ania de qualqtWJ' incidente que
t•r.·eo!'!':1 cn111 o~ ·passageiros ou com ds tripulantes, ou entre
1m~ P otlf m~. ·P a procur::lt' a c~f.ação pdlicial mais proxima
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&U88 88COÕI8 para ent.reQ"ar quaesquer- o.bjectos eSiqUOOidOci
pelos passageiros que conduzi!·em, sob r•ena de 50$' a 100$
de multa.
Art. 27fi. :A6 embarcações miudas, á noite, movendo-se :t
remos ou a vela, deverão ter sempre p.:-mnpt.a, á mão, uma
lanterna de luz branca par:a ser mostrada a tempo de ev!tar
abalroamento de alguma em!barcação ·que vá sohre ellas, soh
pena de multa de 20$ •• 00$ e pagamento !.lo's darnnos ca·Isados.
Art. 276. As embarcações moviOaFi n machinas quaesquer, quando andarrm á noite, deYerão t.razer as tres lm:e.'l
rngulamm1tares, ,;ob prma de nmlf a de 20$ a G0$000.
Art. 277. As embarcações que pela pequenez de suas
dimensões não puderem trw fixas a,; luzes rio~' IJOrdos usarão, abaixo da luz branca, :I prôa, nma lanterna de duas core;;
que apresente para vant e da linha de t.ravez de horeste a luz
verde e para o rfnfi'o hOI'do na mesma posiçã() a lur. ve~
melha, de aw~Dr-do ~Olll o rr•spr•dh·o rPgnlanwnlo, ~ob pPna 'lO
· 20~ a 00$ do multa.
Art. 278. As embarcações debaixo de ~er.:·ação, nevoeiro ou for! PS ag-nacriros, qnrr do dia, quPr á noit P, de nem dar
s!gnal dP ~na J)as!!agmn o'n f'l'nscnca pnJ' mein dP sino, huzina
on anilo c moderar a m:u·cha, soh pena r)p mnlla. de 20~ a
60$ e pagamento de damnos causados.
Art.. 279 _ As emharcacõec: JWrl·r'nccnlPs a I'Pparf.icões publiea~ ficam sujeita~ .. t'ld:t.~
as regras deste regulamento.
na parir que lhes f (Ir annlicayf'l, providenciando o capitão d'os
portos. junt-o~ áq aufo"irfrlrlr~ rpqppr·fivaq. 1·•ara ;:na perfeita
exeruçlio.

OAPJTULO YII
DA TAIIJ<:I.I.A JIE

Ffii\TE~

'Art.. ~RO. A tahella de frdos par·a af! emllm·caçõos no
f.rafe!to. N!J1rrialmentc as mnprcgndas Plll f10lldnccíio de Tlfl~
l'ageiros r hag:tgPns. sPrftr m·g-anizrHla 'JlP]as :r,apit.anias. dr
accrlrdo com o inf.rress11 puhli!:o r dos propriciRrio~.
Arf. :?.R1. A lolar:'iío' rln prt~sagoiros r:omn rir. lmt\"ag-f'n:-~
deve sor fnl qllf' a:amnf·a sPmprr• a scg-nrnnr;oa da rmhn.:·r~aciin.
Art.. 282. Só poderão faz1•r t.ransport" rlc nassaa:Piros P
suas bagagens as emiJJnPcnr;õro; fl::li"::l P~se fim li-rPnciadas "
cujo;; propriefaPio~ drrlarPrn nrrPifar a tnhPIIa do frriPs oc·ganiz·ada pp]a n~pitania.
Art. 283. Tonas :-~s emharrn('iirs a fmlr drYP.~iío f.rr a
!Jo'rdo a rompet.rnfte t.nhrlln appJ'OYadn pP·la rnnifania. drv~nrJo RPr I'Onhrdda pPio pnRsngeir() S()h prna de
mulfa .:!9
20$ .. 60$000.
Art. 284. Nas harrns ptwigosas on na'qur!lns em qUA o
se.:viço dP rPbonnP prrtrnen :'i Asso·r·inriio' ·rlr, Pratirnv.em. haverá fahPlln~ PR!lPPiRPS llal'a f' ar! a lnrnl irlarl<•, mare:11nlo as
1axas ono sp r]pvr.m pagar.
'Art. 28:í. Por orrasifío (IP m:ío lemopo 011 l'nl ra~n dP.
sinistro nn mar. aurmdo ~Pin nrl'ci''" 11 ~"1'\ ir·r• d<· ,."]J'''''trl<>l'!'''
será Psf.r feito mrdiantP njn~!A.
Art. ~R!J. A~ llllf'~ffíp.; onorilnrln" Pnlr·' P'l "~gri··no e
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fripulaniPs, ~ohre pagamento de fretes, serão summariamente
decididos ~1-elo ca;pitão dos portos, bem assim so'bre falta da
pagamento a tripulantf~s pelos .proprietados de embarcações
do trafego.
Al'l.. 287. Igualmente procedel'á o oa.pi.tão dos rportos
Rohre o pagamenl o devido aos rebocadores po'r contractos de
a!'lvaml'nto feitos no mar em oocasião de RiniRtro, quando a
qnnntia ajn.otrNia nfín P\f~PrlPr de r; :000$000.
r. APJTULO VIII
IJOH L:\S'J'I\1 IS DAS RMnAnC:AÇÕER

Art. 288. Toda a cmlmrcacão que qnizor metter lastro,
alliviar on dPscarrcgar o que tiver, requererá á Capitania licença para o fazer, mencionando a quantidade e qualidade rlo
lastro, bem como o lagar para esse fim.
A emltareação liceneiarla para rl'cnber lastro poderá otnpregar para o transporte do mesmo aR sna~ cmbarca(;õrs
miudns.
Art. 28!l. As I icl'nças de lastro Rerão apresPntadas na Capitania dos l'ortoR. ondl' rero!Jou o lastro. por occasião da
sahida. para Sl'rPm visadas e na do porto do dm;l,ino para conscnt.imento rk sua dl'scarga. Rob pena dP 1111111a de 500$ á
1 :000$000.
Art. 2~Hl. A carga on descarga do laRI.ro ou material
desagregavel será effectuada estendendo--se encerados. ou
velas ao longo do costado da embarcacão. nfim de não cahir
ao mar ou rio, sob pena de multa de iOO$ á 200$ observandose a me::;nm I'Pgra quanrlo o clPsembarqne fôr para molhes ou
~~á e R.
Art. 2!ll . Será permil.t.irlo ás embnrcaçõeR baldearem enlre si O~" lastros. precodenrlo licenca da Canitanla e tomadas
as cautelaR mw psfa ordenar nara não damnificar o porto, sob
pena de mnlta do 100$ á 500$000.
Art. 292. A ·Canitania dará passe de sahida do ancoradonro para mrUer lastro, preoedFmdo licen(m da Alfandega.l
Os infracf or~:s ser5o multados em 50$ á 200$000.
Art. 2!l::l. As embarPaoões do trafego quo carregarem
quaesonl'r ohil'rlos ns rlrixarem cahir na1wa, ficarão !';U.feltns
:\ mvlta l!f\ fiO$ á 100$. si níio .Justificarem o imprevisto do
accidcnt.e indep1mdente do indemnizacão.
'
Arf.. 2!l4. Os funrcionarios da r.apit.ania ane presenciarem 011 livPrPm noticia de qualquer das infracçõeR el'!peoificada,. nos artigos anteriores. devem pnrticipar immediatamente
á Capitania. Igualmente devem fazel-o t.odos os marltimos,
I'Omo intrrPssados na conservação do porto.
CAPITULO IX
Tl:\R

ENTilo\ll\S

'"

R.\lT!Il.\8

PAS

'F.MBARI1AÇÕF:R

NAmONAF:R

F:

F:ST11ANGI~!HAB

A1·1. ~!l5. As cmha1·cacões mercantes nncionaeR e est.ran!.!'Pil'nfl nfío porl~rfío entrar nos portos ou delleR sahir. ancorar
l!lnrlnr r!" nnc·ornrlonro, em geral, operar qualquer movimento
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nas aguM t,erritoriaes, sinão de conformidade com r~te regulamento.
Paragrapho unico. Toda a embarcação em movimento
deverá ter içada a bandeira da respectiva Nacão. soh pena de
50$ á fOO$ de multa.
Art. 296. O capitão de embarcacõ~s nacionar~ o estrangeiras de longo curso, de grande ou de pequena rabota~em.
de navegacão fluvial e intPrior. drntro da<1 1? hnras drpms de
declarada a rmbarcacão rm lhTP pratica. il'á :'i Capitania dar
entrada dclla fazrndo aR rlrrlaraeiies Pm 1ivro proprio, sngnmlo o modelo annexo.
S 1.• O capitão deverá. fawr tambem dr.claraç.ões sobre
quae'sqner fartos qne possam int.PrPs!'!ar :í scgnranca da nayegacão.
· § 2.• Si o capitão, nos portos inf.ermediarios, não puder ir
n capitania. por mnt.ivo justificavel. mandará as declarações
nor esr.ripf.o, por si assignadas. Nm porto,;, por(;.rn, díl inicio
e fim de viag(~m. sPr:'í ohrigatnrio n srn conlparPrinwnl n Jlf'Rsoal.
§ 3.• O comparecimento dnsl (', on de scn prPposf n. ~~ nln·igafnrio para assignar o lancanwnln f!'itn no rcsw'r.f [yn lhTo.
Arf. 2fl7. O eapi tão de mnbarcrtções nar.ionacs on e!'it.rangcirn~. de longo cnr~o. de grande
011
rlc pequena r;ahotagem. fluvial ou interior. que í.enha rln sall ir. deverá compareCPJ' :'i Capitania com os dnspachos para sf'rmn f'Xaminados.
a.chando-sc a embarcação completamcntP dPRcmharaçada.
pelas rcparticõcs fiscaes e pela Policia do Dislricto Federal
ou dos E~tados, ~scripturado em livro proprio os r!iu~res
conforme o modelo annexo, observado o ~esmo processo, si
c capitão não comparecer c f<ir reçresenfado pelo consfI!Ilatario.
A inflcripclio das declaracões de llntradas e sahldas flcar'á sujeita á lei de sello e o não cumprimento destas formalidades su.icitar,á o capitão á multa de 100$ a 210•0$000.
Art.. 298. Cumprida essa formalidade, o ~Capitão ou
quem o representar, receberá o «Passe~. documento assignado pelo capitão dos portos, afim de que a embarcação possa
sahir; passe esf.e que s& poder'á ser cassado prla propria capitania e terá valor por 24 horas.
Art. 299. As embarcações de passageiros, de linhas regulares, poderão ser despachadas como «esperadas~. ficando,
porém, obrigadas ás di!lposicões dos artigos anteriores; as
declaracões preditas f;e'tão aprtesentadas pelo ag'ente ou
consignafario, quando a entrada ou sabida se der em dia
que não houver expediente.
Paragrapho uni co. No caso, porém. em que as embarcações tenham de adiar a virugem para dia em que houver
expediente. será feito novo despacho.
Art. 300. O passe dever'á ser restituído ao funcclonario da capitania qne fle ar;bar presente a bordo ou apresentado ~~(~ntrn dP 1'? lHH'a~. na ansPnria '(]pc;fp {I f:apitani:t do~
Pnrl.ns, ·pPlo rnnsignat.a !'in. ipar·a I'Oil fronl rti'--:P a J'P]a(•ão dns
passageiros nclln f.ran!lcripta. com a que as emprezas 'de navegacão devem apreSPTlf.ar no ranitão do~ port.os para auf.henticll.r. afim dP por Plln~ i"P effPdtlar a rnhr:mça do imposf.o de transportes.
Art. 301. São isentos de sello os passes das embarcaçõrs nncionaes empre~arla~ na pesca. nn pPquenn cabotagem
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ou navegação fluvial e interior, as quaes terlio a entrada e
sabida gratuitas.
Art. 302. Toda a embarcacilo a que a capitania dos
portos houver negado «passe~. por qualquer motivo, ou nAo
o tenha obtido, e sahir do porto, incorrerá na multa de réis
5:000$. pela qunl responderá o seu agente consignatario ou
propri eta rio.
'
Art. 303. As embarca()ões poderão sahir, depofs de despachadas, a qualquer hora do dia ou ua noite, salvo as exil!'cncias das pratieagcns ou da policia do Districto Federal
ou dos Estados.
Art. 304. Serão pagas pelo capitão todas as multas,
que forem impostas .á embarcação por falta de exacta observancia tias disposições deste regulamento, só sendo deseml•nra(;acla após o pagament<> das multas.
§ 1 .• Os agentes ou consignatarios de embarcacoes na''ionaes on c>;lr•UJJgciras, reSiponsabilizar-se-hão pelo J.>agalllf'ntn rJas n111lt;t;; em que incorrerem seus capitães. ·
2. Os agentes ou consignatarios assignarão termo responsabilizando-se na capitania pelo pagamento de quaesquer
mnltas ou direitos que, em virtude deste regulamento. forem devidos pelos capitães.
Este termo será renovado todas as vezes que nouver
substituição dos agentes ou consignatarios.

*

0

TITULO V

Capitulo unlco
OA PElSCA

/ Ar L. 30;). .\ pesca é exclusivamente naciona'l desde 4 de
janeiro do 191·7, 1por determinação do art. 73 da lei n. 2;544
tlP .'t ele .imli'ÍJ'" d" l!}l·! c rnmo tal ilvre a todos os brasil~iros
maim·cs "'~ 1(i annos, ;;oh a condição de observarmn as pre·"cripf,'iJPs dcsl') t'PgulamPnlo, o da posca c llispo;;ições do GoYf)l'llo tia R"pul>lica tomadas pelo M·inisf.nrio da Marinha.
Art. :JO!i. _\. vnsca dP alto mar póde ser exercida em -todos
os marei:i de) uma mi'lha da costa. contada Jltll'a fói\a das linhas
rectas que nn.1t·em a~ pontas :nais salientes do litm'a.l, distantes, no maximo, lO milhas ama das outras, até o limite das
aguas tPtTitol'iam; das nações estrangeiras1 observadas as pre~cripções do Dit·eito Internacional Marihmo.
Art. 307 ..\ posca costeira é aquella que se faz aentro do
nma milha da custa, demarcada como no artigo anterior.
Arl. :J08 ..\ pesca interior é a que se faz nos portos, lagunas, lagôas. lag·ot-;, espraiados, ·braços ~e mar, canaes e quae~
(!UCr outras l•acias d" agua salgada a~nda que em commumeação com agua d11et· ou qut1 comrntmtllfUClll com o mar, peln
I>H~TltJS durante uma pal'tc do annd.
ParagTaplw uni co. 'l't~mbcm é consideraaa pesca interior
a que se faz nas ag'ltas dos rios c co:rrentes de agua doce, dos
~~anaes q11e tll'scmbocam livremente no mar, portos e lagoa~,
do ponto ent qnl' come\::t a mistura das aguas salgada~. eru
t;: 11'''·'' rl" Pq>linn:-;io, com a rlorc, para o seu escoadouro.
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Art. 309 •. A pesca fluvial é a que se faz nos rios navega\'ets ou não, é em quaesquer bacias de agua doce, onde se
não faça sentir nem o flux.O nem o refluxo das marés de eqmMxio.
Art. 3i O. As fisllalizaçõefl da pesca, das matriculas dos
vesraflm•ng, rlo!l arrolamrntnH r registro~ de emharcações fie
TlflSCa n o que a dia s1~ tTfPr·ir, tamhrm fieanr a enrgn da
Dirrctoria 1la Pesca.
·r Art. 311 1 . A's embarr·açüP:-; c:llrau.geiras 1\ pruhibidu o
cxcreicio da pcsea. sob rwna do eont.r.ahando n da applieaçílo
de preeoito:4 quP ·"~tão estaiH'Ir1·idus para os 1(1111 ilii~Ot'l'<'.l'l'lll
un tal fa·lta.
Paragraphn unico. Nií.u 1\ )ll'l't11il.ti:lo a estran~eit·o l."r
parte na Jn·opriPrladr. dn app:II·Pihos 11f.1 cllth:treaçiio 1k IH~s,·a,
nacional.
Art: 312. A pesca feita sem embarcações e de terra, é farultat.iva a todas a~ pessoas rPsi,Jr•trl ns no tcn•ftnrio naeional,
sem outl'o onus ou rr~tri(·çãu qu1\ a:-; medidas d1\ rwlicia mwal
e d~ dlsposiçõe!l do Hegnlàmento da Pesca. .
.
Paragrapho unico. Todo BJquellr qur não puder conservar
on vender o fructo de pescarias, 1lcverá proeurar a autoridad3
naval local competente para que esta providerwic no sentido
dr s~r eHe cntrrgue gratuitamcnlc á caridade publica, antes
que se deteriore e afim do evitar que, sob qualquer pretexto,
Sl'ja clle lançado ao mar nu fique nas praias. sob !l('ll:t d J ;;o')$
Jc multa ou 30 clias de pl'isão au eonLrawntor .
.\l'f. :113. A matricula ou inHerip,:ão lllarilirna ele peseadm·, instaurada nas ·Capitanias Lln Pnrlos, su!Jonlina ao sorteio militar para o serviço da Armada Nacional, na fórm'l e
épocha determinadas pelo Cloverno, c, por l.al mo f ivo, isenta
de qualquer outro serYiço militar.
Art. 314. A matricula de pescador é gratuita c se cfrfecf.ua na Capitania, -ou oudP for determinado pelo Íllsnpector.
de portos e Costas, medianll' pedido verbal do matriculando
ao capitão do porto Oll seu r·eprcHontantc legal, pam os brasileiros nato;J, conmpl'OYando : o nome, filia<.;ão, nacionalidade.
!dade, eum ducumontos lega,~s, ou cade!'neLa uc identificação,
tl, na sua falta com o eartão ou papeleta de vaceinação que
lhe tivver sido entregue pelo mmlico da Saurlc l'ubhca Federal, ao vaccinar-se.
I Art. 315. Aos bra;siJ.eirus nacionalizados sorão exigidos
doeumcnLos comprobatoJ·ios de . idade, -ésLadb, 'l'esildencia,
wmpor.Lamento, nom!J, filia~ão, naturalidad'' e original da
earta de nacionalização cnn1o ht·aRilciro, que acompanham a
petição para matricula .. '
Paragrapho uni cu. Os pescadores matriculados devem
fazer parte de uhm colonia de pescadores no Estado em que
:residirem, .so~ pena de lhes serem troocadas as matriculas ~
multado por tnfraccão deste regulamento.
Art. 310. Annnalmentc; no correr do mcr. de fevereiro, a
matricula de pescadores scní. apresentada ao «Visto» gratuito
da Capil,ania do Porto on J'epartição delta rlcpemlcntc, na loc~alirlade onric o }Jesearlot· for l'nlonizado.
Art. :.117. O arrolamento para as embarcações de pesca
até 8 toneladas brutas será gratuito, pagando sómente a chapa
corrc~pondeut.c á licenca.

.\CTOS DO PoDER EXECuTIVO

143

§ 1." Toda eml.Jarcação do pesca levará á prôa de n.mbos
os bordos a letra - Z - o o num.oco da colonia, tendo a registrada, tambem, na pl}pa o nome da embarcação e o ãa séde
da capitania do registro.
§ 2.• O arrolamento para embarcação do pesca até- i'ito
r~meladas brutas será concedido med·iánte pedido verbal comfu·uvmHio a acquisi(.'ilo eom documento de compra em que
r"nste a hoeca, eumpri monto, pontal, meio de locomoção o
111alr>rial da cun~trucçiíu ou a licença para a conRtrucção.
,\ri.. :_; l H. .\~ eml,~H·eaçõt>s que .~o Liestinam á pesca cosI... ira uu de alio 111ar. 111<tiores de H toneladaH brutas, serão
Inatriculada~ r· lit·r•nriarlas ClllttO são as eml.Jareacões de cabotagem, sal\ o no lucanl e ao vessoal, que deve ser pescador,
l'xceptuawln o r·.~pr;lJial (HH'a os trabalhos 1lo motores, marhinas. naldeii':IS ~~ t.aireiros, que lamhcm será brasileiro.
A'l't. :11 \I. 1\s Plllhar,~at.:ões arroladas na pesca, a que se
rf'i'ere n tn:l . :lI 7, podnrfin !'OJHIUzir productos dr~ pequena laYoura 111ccliank o pag:IIIIP.ttlo de licenca trimestral da capitania.
Al'i. ;~::~o ..\s nmbaJTações dt'l vesea não ttevem crear embaraço á nay"gação c ao trafego do porto c terão suas rêdes
r· apparr.lho:> assigualadas convenientemente a serem vi~ta!s a
nwh milha d1~ distancia no minimo.
: .. r L :3:.: l. u euuunando das embarcaçoes de pesca de
111ais dn 1fí fondadas brutas, costeira ou de alto mar, só será
pcrmitt.irlo aos inrliYirlnos qnc possuam a carta de «patrão dé
.
pesca'>.
Art. 322. Sú é licita a .pesca interior ou fluvial ·.:os na~~ioHaes, que na qualidade de armadores, a quizerem cxerciLtt·, em embarcação arrolada mediante o pagamento da lilJCil\ia aunua, cmwedlda vela ca;pitania, no valor de 100$ por
illllividuo.
Art. 3.'~3. A pesca com rêde o apparelhus de arrasto,
rascando o fundo, ú prohibida na interior, na fluvial e nas
lagôas, sendo perrnitt1da nas praias batidas, quando puxadas a mão. O contravcntor ficará sujeito á multa de réis

1:000$000.

Art. 32 L As embarcações a vapor destinadas á pesca
podem usar rêdes de arrasto e appare~hos rascantes para
c:.~.ptura l.PJ peixo da distancia de 3 milhas da costa, puxando para o largo, contadas para fúra das linhas reotas que
unirem os vontos mais salientes do li ttoral, distantes, no rnaxtmo der. milhas, umas das outras. O contraventor ficar:\.
suJeito á multa de 1:000$000.
Art. :J:'rí. O uso do dynarnite ou do outro quai:(Juer explosiv·o t! rigorol:iamente vrohibido em todo tempo e Jogar
a qualquer individuo para apanhar peixe. Aos contraventoJ'es se app!ieará a multa dr. 5ü0$ a 1 :000$, a·lém de 15 dias
d11 prisão ao i nfractor.
Art. 3:.'G. E' expressamente prohibido o uso de substancias toxiCas ou não que possam servir para entorpece-r o peixe
afim do facilitar a sua colheita. Ao infractor a multa de
:JOO!ll a 500$ c perda dos productos.
Art. 327. As cercadas ou curraes de peixe, fixos, de
qualquer tleuorniuacão, êâO prohibidos. 0~ !nfi:actore~ eªtãQ
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sujeito;; á multa do i :000$ e destruição ,por cunta do proprictario.
Art. 328. E' eX'prcssamenle prohibido, aos proprielarios
do terrenos quo confinam com praias do mar, lagõas ou rios.
assignalal' por meio de buiM ou signaes de qualquer especie
zonas fronteiras aos terrenos, para impedir quo outrem de!las faç·a uso para a pesca, bem assim tolher por qualquer
fórma aos pescadores o livre exercício da pesca e o abrigo
de suas embarcações em aguas fronteiras aos referidos terrenos, sob pena de 1:000$ de multa ao conbraventor.
TITULO VI

Dos prefuizos ou damnos causados pelas embarcações entre si
dentro do porto
!CA PITO LO I
DOS DÀMNOS l!AUSADOH

Pon El\I11AHCAÇÕJ•:::< •FJ\l• MOVJMgN'fO

Ar L 32!). Para evitar os abalroamentos no mar, dentro
do porto ou fóra delle, á entrada ou sahida de barras, canaes
ou passagens estreitas, mais ainda entro pontas, deverão os
ca>pitães observar as regras vigentes estabelecidas na Conferencia Internacional de \Vashington que o decreto n. 1..988,
de :U de marco de 18\15, madou executar para as embarcações em movimento.
Art. 330. Si, occorrendo o aba1roamento em altll rr.'a.r, a
embarcação abalroada for obrigada a procurar porto de arribada Jlnra poder concertar, c si se perder nesta derrota a
perda da emb11-rcação presume-SI) causada pelo abalroamento.
A.rL 331. Todas as perdas resultantes de abalroamento
tJertencom á classe de avarias part.iculares ou simples, exce[•tuando-so o unico caso em que a embarcação, part~. evitar
damno maior de um abalroamento immincnte, pica as :tmarras
e abalroa a outra., !Jara sua propria sal va.;ão. Os danwos quo
a embarcação ou a carga neste caso soffrerem, serão repartidos pelá embarcação, Jretc e carga por avaria grossa.

(; \ PITII LO IT
D.\l\li'\08 CAUSADOS POR El\lBAI\C.\ÇÕES F(JNDK\DAS OU CAUSADOS
POH OGCAHIÃO DE TEMPOI! \L, OI! l'Oil CIJU:Ul\1ST.\NCJ.\S EXTflA~
ORDINARIAS

Art. 332. Achant.lo-sc uma embarcação mn pouco fundo,
o capitão terá o direito, em caso de perigo, de exigir que
a embarcação proxima suspen<ia ou ponha a sua ancora
a pique para llw dar pa~sagem, uma ver. quo esta o possa
faze.r .smn ri:roo.
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Paragrapho unico. A embarcação ancorada deve ser 1ndemnizada pela outra da avaria que tiver soffrido para lhe
evitar o perigo imminente.
Art. 333. Toda a embarcação fundeada, logo que della &o
approxime outm velejada, deverá prolongar com o costado as
embarcações miut!as que estivet'cm amarradas na pOpa. Nlto
o fazendo ,perderá direito á indçmmização do damno, no caso
do haver, o serú obrigada a repa,rar a avaria que a velejada
po~sa soJfrcr pm· s-emelhar~te falta, ,após o mquenlú sumn:.·ario Jeito ua. Capitania dos Portos.
Paragrapho li!IICO. l'lenhmna emLarcaçãu paúora. dar
fundo proximo de ()Utra::. sem que deLXc a lazcira precisa a
poderem rabiar.
Art. 3:J í. Toda embarcação mal fundPaúa ou amarrada é
responsavcl pelo dalllno que rausnr áquella eom a qual
abalroar.
Art. 3:1!1. Toda ver. <lU e a embarcação garrar para cima
de outra em oeeasiilo •.Ir~ temporal ou do muita eol'renteza, no
caso de ter t;ido po1' descuido, ou porque as ancoras não seJam proporcwnac,; á embarcação, será ella obrigada á reparnr;üo do damno uma vez provado em inquerito r-a Capitania.
Art. 33G. Si uma embarcação, nas mesmas circumstaU:.
cia~. a!Jalt·onr outra, impellida por terceira, se.r:í esta obrlgada á reparação tio dumno, si tiver garrado, por descuido ou
por falta de ancoras que a aguentem. Verificando-se. porêm,
que a cmbal'ear;ão, não obstante ter lançado ao mar todas as
am·oras, ainda continua a garrar, ~ão haverá direito á repal'ação do damno. Todavia, poderá haver clrcurnstanctas em
que o darrino seja rateado pelos dons, o q1w será apurado
pda Capitania.
Art. 337. Toda vez quo uma embarcação. ao amarrar- ou
desamarrar, aball'Oar outra pot que uma tercetra se negasse a
pmsta:r os auxi Iios recíprocos a que .são oheigadas todas a~
ombarcaçõ·f's no ancoradouro. não haverá direit.o a haYer della
n.pnraçflr, rln rlarnno, mas s1m daquella que nfl~ou o auxilio.
Ar!. :J:lH. Nos casos rir~ damnos JJOl' aball'oamedo quer
os!.r•jam a~ Pmloarcaç·õcs rm movimrmt.o, qnPr fundeadàs, ou
em occ:.tsião rle máo tempo, pódorm 011 capitãr~ dos Portos in!Prpür a s11a autoridade e hous officios, por aet'r'ordo e Rolicilar;:ão das partt~s. mesmo na pendencia da aer;:flo judiciaria..
Pa,ragrapl!o nnico. Em todo caso deve a Capitania {fio
f'nrl.o intervi!' paea verificar por meio de inqÜPrito si houve
ront.ravenr.ão deste fiegnlamento ou da Policia Naval.
Ar!.. :1:-l!l. !F::m caso de nccessidadfl n11 {!tmnrln a!i ordenA
fn1·•~m dada.·-; para ser;11rança de uma embareat;fio 110 porto,
não Jorrrn t'lHfllfll'irlas, a Ga.pitania !.em a faeulrladP rio fazl'r
amarrai' 011 c\Psamarrat· as nmba.rcar;:.õcs sob sua aut.oridadP,
reflll'Çnr a :uuaTTa~\ÜO f'. rxccuf.ar quaesquer mnnnhras necessarias pur eonla da embarcação, que indemni:r.ar:í. as dcspezas
f pifas e f'sl.a "ml:areaçfío ficará sujeita á muita de J 00$000 á
r.n0$000, pela falta do sPguraw::a em que se achar, c pagaJJII'l!IJ.o de ·danmos r~ a\'arias que causar.
Para~raphc• 1111ko. Ern caso de extrema urgencia, sem
m:lra fnt·mnlirl.1lk que sua determinação verbal, a Capitania
do.~ Porlos pódr íazer cortar as amarra:; da emharcação que
a tripulvção se tenha recusado largar.
Leis de 1923 -
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Art. 340. Toda embarcação que não tiver tri•pulação
deve ter a bordo um tripulante sempre de vigia, sob pena
de 50$ a 100$000 de multa. Si a embarcação se achar ancorada em um canal de passagem ou na visinhança de. m·1lhe11
ou cáes ou de qualquer outro logar em que haja necessidade
de se largar ancora ou arriar amarra, deve ter sempre a
bcrdo o numero de homens precisos para essa manobra, cujo
numero será determinado pela Ca•pitania dos Portos, s.ob
pena de 50$000 a 100$000 de multa e ficará sujeito ao pagamenf.o dos damnos e avarias que causar.
TiTULO VII

Dos soccorros em

occasião de incendios,
naufragios e salvados

perigo naval,

dos

CAPTTULO llNICO
Ar! .. 3'!1, Por oeeasião dn incenctio a hurrlo, as embarcações que rsl.ivcrcm proxinms daqll!)llas Ptll q11P se tiver
manifeslad:J o incendio, deverão ~c afasl at·, e as que ficarem fóra do alcance, deixando a bordo a gente nceessaria
'J)ara sua guarda e segurança, prestarão logo lodo o auxilio
de ou e puderem dispôr.
-Art. 342. Os capitães, mestres e IJ·ipulantes, logo que
observarem o signal de incendio ou delle tiverem conhecimento, estand;:, em terra, recolher-se-hão immediatamen!e ás
suas embarcações, onde permanf)cerão até cessar o perigo.
Art. 343. 'l'odas as vezes que alguma embarcação se
achar em perigo e tiver de pedir auxilio rle outras embarcações ou de tel'ra, fará u~o dos srg-uinte~ sign:ws, juntos ou
separHdamcn!P, a saber:
De dia:
t•, Ulll [il'O de }JC\a OU OU(t'O :Signal fJXJ)fiiSi\·11 uiS!)3't'UUO
de minuto em minuto, ponco mais nu menos;
'
2', o signal de soeeorro do Codigo Jnlenm1·ional r-corosentado pelas bandeiras N C;
3•, o signal de socéorro para grande distancia, formado
por uma bandeira quadrada, tendo por cima 011 por baixo
uma esphera ou qualquer objecto arJresonlamlo a fórma de
uma esphera;
4•, sons continuado~, produzidos por qualquer dos !ns.truw.entos c::~m que se fazrm signaes de ecnacão.
De noite:
1•, um tiro de peça ou oult·o signal nxplosivo, dispamdo
de minuto em minuto, pouco mais ou menos;
:!", ehalllmas a bordo ·da mnha.reaçfío. -l"Olllo as que p{Jr
exen>plo, podem ser prodrrzidas Jlllr.· 1tnr barril do azeite ou
de alcatrão ardendo;
3•, foguetes ou bombas, lançando Jagrimas de qualquer
çôr ou especie, atirados um a um de cada vez o com pequen::>~
mtervallos;
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4 sons continuados, produzidos por qualquer dos instrumentos' com que se fazem os signaes de cerraçf
Art. 344. O capitão dos ·port::1s, independentemente do
auxilio que possa ser pre&tado por outra repartição ou instituição para esse fim creada, logo que chegar a bordo da embarcação incendiada com os seus ajudantes, . patrão-mór e
marinhagem e o material preciso, ao mesmo tempo que lhe
applicar as bomba!:!, empregará todos os meios de tiral-a de
entre as outras, mandando rebocai-a para logar onde nã::J as
prejudique; c, quando não haja possibilidade de a salvar,
dará suas ordens para encalhai-a em praia ou corôa pr::Jxima.
Si a rapidez do ineendio não permittir que isso se faca e correr o risc~' de se propagar, ameaçando as outras, o capitão
dn-; portos mandar:'t mcttel-a a pique. .
Art. 315. No caso de achar-se uma embarcação em perign ou pedindo soccorro, além das providencias directamente a seu cargo, poderão os capitães de portos displh' do
quuesquer embarcações miudas do trafego e do pessoal
nellas empregado para soccorrer, sendo posterwrmente indl'!JJitizadas as dPspe;.:as pela Pmharcação soccorritla.
Art. 346. Os praticas deverã::J se apresentar ao capitão
dos portos com as embarcações e a gente de que puderem
dispôr para acudir o inccndio. E si não o fizerem incorrerão
nas penas do seu regulamento, conforme as circumstancias.
Art. 347. Por occasião de má:::J tempo, logo que se obsmve alguma embarcação em perigo, ou com o signal pedindo scccorro, o capitão dos portos mandará aprestar rebocadores e lanchas providos de todo o material naval reclamado
pela natureza do sinistro, para irem sob sua direcção ou de
sc~1s ajudantes, com o ·patrão-mór e marinhagem,
prestar
soecorros á embarcação que os houver pedido.
§ f.D Os pratieos, sempre que seja possível, se aprescnt.arão para receber as ·::Jrdens do capitão dos portos.
§ 2.• A gente que fôr mandada em soccorro será paga
pela embarcação soceorrida.
§ 3.• O aluguel do material empregado será igualmente
pago pela embarcaoão, conforme a tabella.
Art. 348. Quando nos casos de incendio ou naufragio
nii::J intervierem as autoridades civis competentes, os capitãe6
dos portos providenciarão sobre a guarda dos salvados, que
ficarãc. á disposição das mesmas autoridades.
Art. 349. O capitão de embarcação que encontrar outra. qualquer, a!nda mesmo estrangeira, em perigo de se
perder ·::Ju precisando soccorro, deve ir em §eu auxilio e
prestar-lhe os soccorros possíveis QUe forem nedidos, ·sob
pena de multa dn 5:000$000.
Art. 350. O eapitão de embarcação nacional que tiver
prrstado soccorro a outra, terá direito a uma recompensa
peloR damn::Js c prejuízos que soffrer.
§ 1.• _ Si os soccorros ~orem. prestados com risco para a
~D!harcaçao ou p~ssoas, sera devida, além dos damnos e proJUizos causados as pessoas que cxpuzeram suas vidas uma
recompensa pecuniaria quo não excederá de 1 o a 15 '% d::J
valor dos salvados .
. § 2.• O pagamento dos damnos como recompensa peeunmria será garantido pela embarcaoão, !.ro.t.a a carga, de.-.
8
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vendo ser contemplado depois das despezas judiciarias e antes de outros _privilegi::Js admíttidos em lei.
Art. 351. No:. casos de naufragio ou de outros sinistros occorridos nas aguas territoriaes, nas costas, portos e
rios devem ser avisadas as autoridades fiReaes para os effeit;s da:. respectivas leis.
§ t.n A's autoridades civis da localidade cabe tomar as
primeiras providencias para acautelarem os interesses, não
só fiscaes como particulares, até que á localidade compare~;am as autoridades marif.imas c fisr.ae~. as quarR desde logo
assumirão a dircrcüo do scn'iro de salvamento o arrecadacão dJs salvados.
§ 2. A autoridade qur. proceder ao salvamenlu poder;'\
requisitar força publica c o serviço de qualquer pessoa.
Art. :);,z. Neuh11111 fi! I\ I n\l"lo •Jil l"ntnpmnlissn dP recmnpcn~a para auxilio d•· ~aln\IIJPI\Io. qut'l' da PIIJiHll"!'ação.
<}UCI" Ull carga, qlll'l" das !H'SS(IU~, ~l'J'<Í tJ)l!"i;::a(lii"ÍP. ,';i l'nr i'ei!o
em pleno mar ou no momento do sinistn•.
Art. 353. A tripulação da emharcar:ão é ·Jbrlgada 11.
trabalhar no seu salvanwnt", nn dos Jlrtf'~rtgeiros c no dos
apparelhos e carga~.
Art. 354. A autoridade maritima ou da localidade que
proceder ao serviço do salvamento, cnt.regará os salvadJs á
autoridade fiscal que comparecer ao local, limitando-se desde
então. prestar a esta todo o ::nnil io que fi\ r pcrlido, afim de
garantir os interesse!:i fiscaes.
Art. 355. Tod::J aquelle que puder salvar a embarca(,)ão, fragmento ou carga abandonados no alto mar ou nas
costas, entre~anrlo tudo immcdialamentc c sem desfalque ao
juiz federal da secção, terá um premio de 10 a 15 o/o de
seu valor; deixando de fazer a rntrega, incorrerá nas penas
criminaes impo,tas a:-~~' que nãn entregarem a ronsa alheia
perdida.
Paragrapho unico. Si a embarcação for encontrada á vista
de terra, aqucl!e que a :salvar terá direiLo ao reembolso das
de·spczas c á rccoiDIJellsa pccuniaria que lhe fôr arbitrada,
de accôrdo com .este ar Ligo.
'
Art. 356. O salario que venceram as pessoas empregaf<as no serviço de salvamento da embarcação ou carga, e bem
as:;im os premios que se de.vercm nos casos em que estes puderem ter lagar, serão regulados por arbitras o ouvido o capitão dos portos, tendo-se em consideração o perigo e a natureza do serviço, promptidão com que este fôr prestado e a
fidelidade eom que as pessoas- nellc mnprcgadas ,lJouverern
fULo enLrega dos objcetos salvados.
Paragrapho unieo. Os empregados que, além do seu dever
official, concorrerem para n salvamento das mercadorias, fazr!m jús a uma gratificação do,; respectivos donos, de quem a
deverão haver pdos meios COltiiJCtcn teR, .qnando .dcllcs não
consigam.
Art. 357. Ninguem pódc arrecadar os objectos naufragados no mar ou nas praias, estando presente o capitão ou
quem sua<~ vezes fizer, sem sPu eon~enlimento c interferencia
da autoridade fiscal.
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TITULO VIII
Capitulo unico
DAS EMBARCAÇÕES SUBMERSAS OU EM ENCALliR

Art. 358. Annualmente as Capitania-s dos Portos enviarão á Inspectoria de Portos e Costas a relacão das embarcações naufragadas ou encalhadas no perímetro de &'Ua juriAdirr.~fío. indicando sua denominação, nome dús proprietarios, data
do ·sinistro, e. srmdo possível, sua ar.queacão.
Paragrapflq nnieo. Essa reme~·sa será feita a tê 31 de
dezembro.
Art. 3tí\l. As Capitanias drwerão publicar edital detalhado, convocam! o nominalmrml P. os proprietarios, armadores ou
ernprezas, a virem fazer fluctuar· as embarcaçõc~ immersa·s ()U
encalhadas. dnnl ro do prazo de ~s11i~· mezes, e só prorogavel
por mais trcs, a ,iuiw rla Jnspecloria de Portos e Costa!". cont.ados da dnta da p1rblicar:ão no Dún•io O(ficial, ou fol•ha de
maior circulnr:iio no local, com a declaração de •que, si dentro
do mesmo pr·azn não e.omparecer interessado algum reclamando. serão as embarcações consideradas como abandonarias
e como taes removidas ou suspensas pelo Governo, ou por<
firma Rocial ou empreza que se proponha a fazel-o, sendo
trancado seu registro ou arrolamento.
Art. 3GO. A r~oileüssão para exploração de'sRe serv1co póde ahranl!'er 11111 ou mais· Estados. o cnncessionario prestará
uma caução de cinco contos de réis (5 :000$) a vinte e cinc.o
contos de réis (25 :00·0$) em moeda corrente, na repartição
qur. fôr detrmninada pela In'Spectoria de Portos e Costas.
Art. 3(>1. As pronostas para o serviço de emersão ou safamento de embareacÕPfl devem ser entregues. riPntro do prazo ela concnrrencia. á Jnspectoria de Portos e Costas. 11m envelope, fe.r~hado e Jar:rado. de ar.cõrdo com o estabelecido neto
Cucli.go de Confnbilidadf1 Publica.
· Paragrapho unico. Si. findo o prazo estipulado, o concessionario não iniciar 03 trabalhos de fluctunci'ío e safamento,
a r,once8são ficaní cadur.a de .iure, indeoendrmfe rte interpellação judieiaria. N1'.sta hypothe~'e o valor deJlll'sitado passarú á contfl. de rP.Ccita eventual.
Art. 362. No caso rl1} snspensfto da embarracão sossobrarla ou elo safamenlo da nrnbarcação encalh!\da ser feito por
11mpreza nu firmn. a que tiver sido CJOnce.dirtn. c~s:-t faculdade,
n ea'sCo de~sa r'mharcac.ã.n r sua car~a ficarão rwrtrnr,enrto ao
conenssionario. qun pa,.rnrá á Fazenda Nacional a percentaf!l'lll de 2fí o/o da avaliar.ão.
Ar f.. 3Ga. O r:nnr·essionario ou emprezario removerá a
rmharcaçiío s·inio.fr·:lrla pal'a qualquer ponto aer~nssiv11l e convtdar:í. o in,necfnr rla rr'~neeliva Airandega ou a1ltninistrador
da ]lff1Sfl de fienrJns a it' iOVI'lltariar ll'S rne.rcallor·ia~ RUSCflpf.ivris do impnslo de rmportação, que deve ser Ratisfeito pelo
('IIII('I'SSiOJiflt'iO 011 emp"CZ:l.
At•l. 3G'I. Sat.i;;;fri1o Psse imposto o casco n as me.rcadori:n irão á hasta publica para serem arrematados em benefit'io rio concrssionario' ou empl'eza, salva a percentagem dé
25 7o á Fazenda Nacional.
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Pa.:-agrapho unioo. Si o navio fôr estrangeiro, o conce!lsionari·o só poderá agir •para arrecadação c venda, de accôrdo
. com o' c.onsul da respectiva nacioOnalidade. Quanto ao>~ navios
de guerra estrangeiros só corre a prescrtpcão e o abandono
depois da prova e justo titulo, como preceitua o aviso 1.917,
de 23 de outubro' de 1888.
Art. 365. Si, porém, o navio de guerra fôr nacional o
Governo tem a faculdade de retirar o0 armamento sem indemnização pa:-a o concessionario ou cmprcza.
Paragra•pho' unico. O Governo terá prefereiJJcia em
igualdade de circumstaneias na arrecadaçüo dos cascos uo3
navi<ls ou de suas cargas sem prejuízo do sua pc:'centagem.
ArL. 366. O concessionario ou empreza deverú agir ile
accôrdo com as inslrucções occasionaPs verhacs ou escri11las,
do' Capitão dos Pcdos, especialmente para não embaraçar a
livre navegação.
Art. 367. Oc0orrendo divcrgcncia na interpretação de
qualquer clausula do cont.raclo, a controversia se~á derimida
por arbitramento, escolltnndo o inspcctor do Por! ds, o Co~ tas
um arbitro e o concessionario outro arbitro; si os la:udos forem discordantes o mesmo insr•octor requisitar·á do Juiz Federal da i" Vara nesta Capilnl a designação ele um tercetro
arbitro desempatador.
Da decisão concordante ou do dcsrm1pale não lw,ven1
recurso algum no fôro administrativo ou judiciario.
TITULO IX

Capitulo unico
DO BALIFL\2\TENTO F: ILLUML'-1.\Ç.\O

Art.368. Os capitães dos Portos nas respectivas oir·
excepto no Dist.ric.tn Federal, iiscalizam os serviços de illuminação da cn!'.lu e balisamenl o do~ portos, rios,
!agôas, barras e canaes.
Paragrapho uni~o. Todo' expediente relativo aos 'fl'hareleiros aos pharóes e ao balisamenlo será encaminhado á Superintendencia de Navegacão, por intrrnwrlin da Jn>;prcr oria
de Portos e Gostas.
Art. 369. Os capitães dos Portos participarão á Superintendencia de Navegação todas as not.icias relntivag á illuminação da oosta e ao bal isamento dos podo~. ba.~ras e ca.naes, que forem de interesse geral para a uavcg·açilo, dando
a ne,cessaria publicidade nas localidades em quo servirem 11
dellas avisando por teleg-ramma ás capiLani·as acl.iacentes.
ArL 370. Os capilãf'IS: !los Pnrlm providenciarão, fóra
<io Dist.ricto Federal e E~t.ado do Rin de Janeiro', sobre o
su:pprimento dos pharóes, os reparo~ indispensavri" e instrncçõPs que lhr>s forem ministrarias a respeif.o.
Arf. 37~. A im;pecçiío do~ phaJ'ÓeR. da costa, dos portos c
d~s h.arra~ fu~ará a eargc do~ c~pitães dos prdo~. excrmto do
Dn;;trwl.o Fedem!. Estado do n 10' rir! ,Taneiro ou onrl11 n, :::!uprrintemlrn<.>ia rlr Navr~flçfín livrr sw1 ~r\d<>.
cumsc.~ipções,
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Paragrapho uni co. O ·resultado dessas inspecções dos
pharóes e dos reparos feitos em todos elles. salvo casos urgentes, deverá constar de um relatorio annúal, que lambem
cor.~e,spondcrá a tudo quanto se referir ao balisamenw.
Art. 372. Fóra do Districto Federal e do Estado do Rio
de Janeiro as atalaias e todos os signa:es ou marcos de
P::'aticagem dos .portos e barras tambem ficarão sob a immediata in~pccção dos capitães dos Portos, os quaes, tambem
nesto particular, procederão de acct)rdo com as instrucções da
Jn~pectnr·ia de PoTlos e co.~las.
Art. ~l73. Os capitães dos P·ortos Lambem fiscalizarão as
boias que de:.marcarem encanamentos e cabos submarinos,
das que eompuzcrem quadros de agulhas ou indicarem base:;.
para medida da velocidade das embarca~ões nas exp·•Jriencias
officiae.~ r~ e marcha.
Art. 374. Não é permittido installar, dentro ou fóra dos
portos, luzrs, pharóes. boias ou quaesqucr signaes que po:.sam intcrP~sar (t navegação sem conhecimento expresso da
Stt(H'r·intcnrlrncia de Navegação.
·
O in fraetor scrú multado em 100$ a 200$000.
Art. 3'iG. Os (;apitães dos Portos providenciarão sobre
a arrecadação eonvcniente dos apparelhos de luz c outros ma-·
teriaes pan! a consfrueçã.o ou consumo dos pharóes sob SU:l
jurisdicçiio. ('XrPpto no 1lisfricf o Fedrral c Estado do Rio do
.Jm>ciro.
Ar!. 3'/G. Toda Pmhm·cação qur tomar alguma hoia não
!lPstinadn á amarração ficará sujeita á multa de 100$000 por:
linl'a ou fJ'af'tiío dP li ora q11c nPIIa se demorar.
Art. :l77. 'Iodo aquelle que damnifiCar os postes, boia~
ou lmli::;a~ ou conco1 rcr para mudar de posição daquellas será
obrigado a reparar o damno causado. ou a repol-os em seus
devidos Jogares, ficanqo ainda sujeito á multa de 50$000 á
100$000 pela infraccão.
.
§ Lo Si o trabalho de recollocação das boias e balisa~
for feito pela Capitania dos Portos, será esta indemnizada
pelo infract.or, segundo avaliação de peritos da m~sma Capitania.
~ 2.• Si o desvio das baias ou alterações das balisas resultar encalhe ou perda de embarcação ou qualquer out.ro
iiinistro marítimo, aquelle que o houver determinado, além da
multa ou rrparação do damno, ficará sujeito á acção penal
pelo Juizo competente.
Art. 378. Nos casos imprevistos os capitães dos Portos
providenciarão danào 1conhccimento á SU)perintendencia de
Navegação.
TITULO X
Da Marinha Mercante Nacional
CAPITULO I
DO MODO nE CO:'-IR'I'ITUII1 A l\L\IllNJL\ l\IEHCANTE ::'-IACIONAL

Art. 379. A Marinha Mercante será constituída pelo conjunto de embarcações brasileiras que, não sendo da Marinha
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de Guerra, pertençam aos Estados da União, Districto Federal,
Territorio do Acre ou a particulares, qualquer que seja o seu
e~prego_ ou serviço e do conjunto do pessoal brasileiro inclusive, estivadores dessas embarcações e operarios das omrinas
navaes, estaleiros e carreiras onde applicam a sua actvidade
profissional, sendo satisfeitas as condições exigidas pelas leis
da Republica e pelo presente regulamento.
/
Art. 380. O pessoal a que se refere o artigo anterior concorrerá para o preenchimento dos claros da forca naval na
f"órma (JUe a lei do sorteio Jnilitnr dctcrmin11r, de accôrdo com
a Constituição da Republica ..
Art. 381. As f:mbarcar,õé!! da Marinha MercaRte Nacional podem ser de qualquer. fórma e dimensões e empregar-se
na n~vegaçãr. e nm; serviços qne seus proprietarios julgal"em
mJis conYPnírnf.r•s. de accôrdo com eslc ;·egulamento.
Art. 382. Todo o serviço Lecbnico 0 administmtivo esiá
a r.argo ria ln'lpccl oria de Pol'!os e Costas.
A r·t. 3!t.J A navel!a(iiio llll cabotagem R•í poderá ser feita
pJJr Nnbnrcaçúrs narional's préviamenf.e registrnrlas on
arroladas ..
l'arngrapho unico. A's emharca<;úes das nações limitrophes é permittida a navcg:111:ão dos rios e aguas interioreii,
nos termos das convenções e tratados existentes.
.
Art. illH. A Navegar,ão Mercante Br·a$ileira. .dividir-se'ha, para c!'~ dfoitos destr. regulamento, em navegação de longo rnrPo, rir> .g-ranriP cabotagem, de pequr11a eabot.agrm, intArior. •·xterior e fluvial-exterior.
a) entendP-sr por navegação de longo curso a que se realiza PnlrP portoR brasileiros e portos f'~trangcíros. excluindol'>e destes os portos do rio da Pra•ta, da costa da\S Guyanas, os
dos rios e lagoas communs ao Brasil e outras nacões;
r,) eonsiáera-so navega<:ão de grand::1 cabotagem a que se
pratica entre os F.sl.ados do Brasil, por nayios dP mais de 700
toneladas brutas;
c) denomina-se na\'Cg'U({âo de nequena cabotagem a que
é feita entre os porto R marif i mos deTíiil Es!.ado. por embarcacões não excedentrR de 700 toneladas ilrulas, ~~n~o nelle
registradas, podendo eslmHier-::H~ aos dos Esf.a<;los hmlfrophes
c aos dos que com este~ se limitarem, desde que façam escala
pelos portos secundarias fl principaes intermcdiarios;
d) chama-se navegacão interior a qtw é feita nos portos,
rios. canaes e lagoas do paiz, mesmo abnmg-rnrlo mais de uma
cirrnm~cripção;

e) qnalifica-~c navr~r,-a•::lo e:derior a qnp ,1 · ff'ila entre
portos do litf.oral hrasileiro e os portos rln ll in drt Prata, da
costa daR Gnyanag e vier-versa;
f) trm o nome rlr navegação fluvial-exfrl'inr a qnP ó
feita rm1 rios. cannr::; n lagAas onrlr\ o Brasil P orJI.ras na<:úrs
srjam riheirinhoR.
Art. 3Rfí. A''; emhar••açõrs Pstrnngeiras r\ prnhihido o
rommereio dr crrhofag-r•rn. snh a.s pmws d<~ cnnl ral,anrln, srlldOlhe.~, r•ntrefanto. JWrmif t.i<fo:
a) dar entraria em um po1·to por franquia e sahir dentro
do pram regulamentar ou arrihar parn desrmbarcar nanfragos ou rlorniPs, firanrln nf'cfr r·aso ic:enfa'' rl" irnpoc;to;
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h) rnLr:-tr f'Tn um porlo e seguir para onLro com a llWRma
carga, no todo nu Plll pa!'f e despachada para consumo on rewqJOrl.ação;
·
r.) transportar de uns para outros portos do Brasil pasRageirm; rle qualquer classe c procedencia, suas bag'!lgens,
anirnaeR, volumes classificados como encommemlas de peso e
não superior :\ cinco kiloR e valores amoedados;
ll) rf~cehflr flrn um ou mais portos nacionaeR genflros df's1inados á exportnçfin para fóra do Brasil;
r.) levar sncc·orro, pm• autorização rio Governo. de um
Jlorl.o a outro do paiz nos casof! de fome. pPRfe on ontra qual1[111'1' calamidade;
f) transportar qnaesqner cargaR de um porto para outro
do Brasil. nos casos de guerra externa, commoção intesf.ina
e prPjuizos causados á navegação e commereio marítimo naeionn\ por hlnquPio d0 fcm:as Cflt.rangciras. ernhora não haja
drelarar;ão dl' g11Prrn. dP~dP q1w o- PodPr Puhliro asRirn julgar
c·nnvenienfe;
.
q) cal'l'l'gTll' on dcscnnegar mercadorias nn nhje~tn,; JH'r'1•'lll'enlr's :'t ndrn i ni~f.rar,ãn p11hlica.
Art.. ~lHo. No!'; easn!'; r! e arribada forr:afla. a-; mercadorias
I'HrHhzidas por ernharraçiícs estrangeiras, de qualquer porto
do Hm~il, poderão SPt' descanngadas o vendidas mn outroB
Jiortos c\r~fn. com a annnrncia dos interessados, jnstificada
prrante a AI fanrJ,·p:a a nccp<;c,idnde dessa excep<.:1ill.

CAPITULO JI
0.\ DI \'I" \n ll \R F:l\JH.\HC.\ÇÕF.S MERCANTES NACIONAES

Art.. 387. Pam todos oR effeitos do presente regulamento,
ns erllbarcacíks mH'ionaP:; diYirlir-se-hãci em quatro classes:
Primeira

Embarcac.:õPs rno,·idas por machinas de qualquer naturPza n que SI? emprrguem na navegação de longo curso, de
~!r a rHlP ealJOI agc11I ,. naYPgação exterior, a saber:
a) I)III!Jarcncões qnP navegam para o estrangeiro e transpol'l alll emigrantes;
l1) embarcações que nayegam para o estrangeiro e
f I"Unsporf.am passageiros;
c) mnhar·cações que navegam pnra o f'SI.r·angeiro e não
I r·ansporfan1 Jmssageit·os;
d) nmbanações com rnai::~ de 700 toneladas brutas que
rawm a navega('ii.o PxiPt·ior ou a de grande cabotagem e tran~;pprtalll passagei I'OR;
e) emharcações com mais de 700 toneladas brutas que
fazPm a nnvegação Pxterior ou a do grande cabotagem e não
ll'ansporf am pas~~agpiros;
f) emllm·ca,:iíns de mais do 200 tonPladas brutas que faz''"' a JlP~ea em alio mar;
q) embarcações de recreio que navegam em alto mar;
h) emharcacões destinadas ao serviço de reboque
ou
~a!Yamento da ,costa.
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Segunda

Embarcações movidas á vela que se empregam na nade longo curso, de grande ca.ootagem e exterior, a
saber:
a) embarcações com mais de 700 tonP-ladas brutas que
navegam para o estrangeiro c transportam passageiro~;
b) embarcações com mais de 700 toneladas brutas que
navegam pura o estrangeiro e não transportam pa33a3'0iro:>;
c) embarca~ões com mais de 7.00 toneladas brutas (J';P
fazem a grande caboLagPm P nnvrgar.ão Pxterior P t.· ,msportam passageiros;
d) embarcações com mais de 700 toneladas hrl!Las que
fazem a grande cabotagrm e navegação exterior c nã•J transportam passageiros;
e) embarcaçcõs com mai:o, 1lP 200 t.nndadas brutas q11C
fazem a pesca em alto mar;
f) embarcações de recreio que navegam em alto mar;
g) .embarcações de rPgafa que navegnm em alto mar.
vegac~o

Embarcações movidas .por machinas ou a vela c que~ se
empregam na navegação 1le pequena. cabotagem, a saber:
a) nmbarcações movidas por machinas r.om mais ile 100
toneladas brutas até 700, que faZPllt SÚIIII'lllP a pr>qtlPna '':thot.agem c transportam passageiros;
b) embarcações movidas por machinas com mais de iOO
toneladas brutas até 700, qur. fazem sómentc a pequena eabbotagcm e não transportam passageiros;
c) embarcaçõPs de 8 afó 200 toneladas hmlas que fa.>:em
a pesca na costa;
d) embarcações a vela ab\ 700 toneladas brutas quf1 fazem sómente a pequena cabotagem e transportam passageirm<:
e) embarcações a vPla até 700 toneladas bl'l!tas quc ·fazem
a pequena cabotagem e não transportam pa'>i'agriros;
f) embarcações de rerrr>in a vapm· 011 a vel:l,
(inal'fa

Embaroações movidas por machina~. velas ou remos e
que se empregam na navrga(:fin i.1t criar P na f;nvial-exterior
a saber:
a) embarcações movidas por machinas, com mais de 200
toneladas brutas, que fazem sómente a navcgarã0 fluvial oa
das lagOas naveg_aveis e. transportam passagcir~ns;
b) crnbarcaçues mov1das pnr matehinas, com mais de 200
lonP!adas brutas, qun fawm s1ímente a navnqarãn flnvial ott
das lagôas navegaveis c não t.ransport.am pas:Jgelrm;
c) cmharcaçõcs a vela aLI\ 200 toneladas hrntas, que fazem
sómente a navegação fluvial ou das la{!nas navegavcis e
transportam ou não passageiros;
·
rl) cmhm·rações a vela. com nu Sf'lll lllllf'hina. af1\ 200 tnneladas brutas QUfl sn empregam no inlet•io~ do~ po1·f os ou lia~
J.agfoas navPgavcis f', Jl:ÍO trall''POT'fam fHI~oagpirfl~;
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e) embarcações movidas por machinas até 200 ton~ladas
brutas empregadas· exclusivamente no interior dos rios, que
transportam ou não passageiros;
f) rebocadores que podem sahtr a curta distancia dos
'portos;
g) rebocadores empregados exclusivamente no servir,o dos
portos, rios e lagôas;
h) lanchas a vapor, gazolina, petroleo, alcool, naJ!hta .ou
nlectri.cidade, empregadas exclusivamente no trafego mterwr
tio,; port.os marítimos e dos fluviaes;
i) dragas, uzinas e officinas fluctuantcs;
.i) cabrens, gnindast.es fl bate-estacas:
Ir) barca~ rl1~ agna e ci1-1t.ernas;
l) lameiros;
rn) embarcac;õ?s a vela e a vapor, á gazolina, a alcool, ã
napta, à petroleo ou electricas, ao serviço de repartições puhlicas fedrraes, estaduaes, muni>Cipaes e das praticagens;
n) emharcar,õ"s a vela ou a remos ao serviço das repart.ições pn·hlica~ fcdrraN;, estaduacs, mnniripars P de pr·atil'ag·ens;
o) rmharcações a vela ou a remos, empregadas ex~.l·nsi
vamente no trafego dos portos, rios e lagOas, em transporte de
vassageiros e hagagen~-1 ou pequeno commercio;
p) pontões, saveiros, catraias, chatas. ah·arengas e cmharcações sem motor proprio;
q) embarcações de regatas a vela no interior dos po~tos;
·r) embarcações dr regatas a remos:
s) sinos hydraulicos, cozinhas fluctuantes e fluctuantes:
t) embarcações abí oito toneladas brutas, que fazem a
pcsea no interior dos portos;
?L) cmhm·eaçõcs ·qne fazem a pesca em lagoas, J.agos e
fluvial;
v) pequenas embarcações taes como chalana.s, igaretés,
montarias, cahiques, etc., applicadas no interior de portos e
rios e Iagôas para uso exclusivo do prprietario, sem 11oder applical-as ao pequeno commercio.
CAPITULO III
DA f:ONR'I'RUCÇ.:\0 DAR EMBARCAÇ6ES NAI1TON.\ES

Art. 388. Nenhuma embarcação destinada á navegaç!io ria
longo curso e grande cabotagem, será construída dentro do
pa:iz sem que preceda a licença da capitania a approvação dos
planos de construcção pela Inspectoria de Portos e Costas, que
ouvirá á Directoria de Engenharia Naval, devendo ser indicado o estaleiro em que tiver de ser construída.
Paragrapho unico. Nos Estados, o requerimento em que
EC solicitar autorização, serã encaminhado ao inspector de
Poll't.of! n Costas pelo inspector do Arsenal de Marinha, pelo
1·apitão dos Portos, sem onus algum para o requerente.
Art. 3R!'l. A autôrização a que se refere o artigo precedente será gratuita e dada pela reparticão competente. dentro
de 60 dias, a contar da entrega do requerimento, con;;ideranrio~n conferiria a licenc;a. para todos os effeit.os deste regulament.o, i~Í. findo este prazo, não tiver sido despachada n pelil,'iíc• uprrosclllnda. Nn~ Estaclo!'l o prazo será de 90 dias.
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Art. 390. Os engenheiro!!, constrnotores navoas e mestres
de construcção naval poderão empregar, na construccão das
embarcações os materil\es, apparelhos e !!ystemas que mais
lhes convierem, devendo, porém, construir as embareaoGe•
que gozarem de favores da União e as que se àestinarem a
ser paQuetes, com os requisitos indif1pensaveis a se transformarem na eventualidade de guena em cruzadores, avisos e
transportes de guerra.
f!APJTULO TV

A ri.. :1!11 . Para que mna cml1arcacão merean! ~~. snq-eil a

a rep;i,!J·o. ~'f'.ia ('.on,irlerrula nacional e poflsa ~ozar dns privil·~
v,iofl qne se rehwinna111 1'11111 ~'"'~' lil11lo. I!P\'rr:'t ''''llllir :1-~ enn-

dicões

~cguinfcs:

a) ter si elo construi da no Hrasil;
b) ser ~lo propriedade de cidadão ln·asilt~iro, na forma da
f'onstitnir:ão (a ri. ü9), ou do :-~o,~iNladr ou cmpres::. com séde
no Brasil, gerida exclusivamente po1· cidadão brasileiro;
c) serem hrasileiros o capitão, immediato, pilotos, corn-

missario!l, medicos. enfermeiros, nrf.ifices, mestres, contramestres. machinistas, telegr·aphi.qt:\s c pelo menos dous terr,os fias tripulat?Õr!'l do C'lli\\-I'Z, marhina e fnif~. r·~sfH~r~Li'.'a
mente.
§ 1o. ConsidPra-sc n:1eiorntl:
a) a soeit~·<lnrlc em nomn r:nllndivn, em eonnnarllli!n sirnplc~.
ou de capital c industria eollcctiva constituída em territorio
do Brasil, não podendo. pnrr\m, fazer comm!'rcio marítimo de
C3botagem .~em f(nc sPja r~idadi'ío llrasilriro o u·en•nlc, soeio ou
nfío;
b) a socindade em nome eollcclivo nu conllnnndib simT>les, eonsfifuida rxrlusiyarnrnle po!' hra~ileiros ffna do 1rrritorio Nneinnal, si LiVPI' " Sf'lt nonlr:1ct.o archivadn no Br:1sil,
a firma inscnpta c a gcrl'nl'ia I'OllfJUdn a IJ!'asi!Pir·o~·
c) a sociedade anonyma on rm r.ommandita
pot· acções
constituída em paiz estTnngeiro. si. nbt.ida a antoril'1ar,ãiJ para
funccionar no Brasil transfrrir para o terri!orio nacional sua
sl'idfl e tivet· por direcforr>s 11:1 ';0nins rercnte;, cidadfícs brasileiros.
~ 2.• Para os effeito!" des!n rr•!mlnmcnf.o, prla expressão
r.idadão brasileiro, entende-se:
a) afl pes~:;oa~ rlc ambos o~ sex:rs e rle f(Ualqur>r idarlfl;
b) a mulher brasileira ca~;ada com estrangeiro, si pelo
ronf.ract.o anf r-nupcial. ai fim de não haver commnnhão 1lc bem:;,
lhe eouber a arlministrar,:io prpsonl e dirccta ilos que lhe fo_
rem proprios.
Art. :lfl?. PodC'm ohtm· f.aml••)lll n titnln il1• mH•.irllJ:\1 fl
gosar priYilcgios dellc df'CO!Tenfc~:
n) as f'mbarcaeõPR dr ct~n~f rur('i'íu ""lr:m'!Pir~. ·IPgalmente adqni!'i·dafl pol· bra~i!Piro;
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as capturadas ao inimigo e consideradas boas presas;
as embarcacões em abandono em alto mar;
as confiscadas po1• contravenção das leis do Brasil;
as adquiridas por brasileiros em virtude de. doação ou
vrnrta judiciaria in snluturn (CodigJl Commercial, artigos
4f:'7, 458 e 459) .
Paragrapho unir.o - Em qualquer dos casos deste artigo
rit·Ycrão ser saf.iRfcitas as condições das lcttras B e C do § 1".
;J rtigo :l~J •icgf.e rrgulamento.
Art. 393. A nacionalidade da embarcação será provada pelo
qnc constar do titulo de ref.l"istro passados pela repartição que
enmpet.ir eonecdel-os.
Art. ::191. A emlJarcaP,ão perderá a nacionalidade braFilcira:
a) pela venda a cstrageiro;
b) sendo rmpturada pelo inimigo
em r·aso de guerra,
qnando a eaptnra fOr considerada bôa;
c) por for sido confiscada no estrangeiro;
d) por não haver noticias por mais de dous annos;
e) por ter perdido o seu proprietario a qualidade de cirlnrlão hraf~ilciro (f:odigo Commercial arts. t157 c 720).
Paragrapho unico --- O cancellamento de registro deverá
~'f)!' requerido pelo interPssado ou seu
represe!ltante legal,
dentro ele seis mezes da data em que a embarcacão tiver
perdklo &. sua qualidade de brasileira, ficando ella sujeita. _á
aprehensão c venda judicial, considerada, para todos os effettos, como eont.rabanrlo, p·assando aquelle prazo.
b)
c)
d)
e)

CAPI'l'ULO V
l!il" PIIOI'HlETAil!OS DAS El\IBAJtr.AÇ(ÍES

Arl. :J!)G. Qualqurr cidadão brasileiro, com cxcepJ;§.O dos
corretores e In i Io~~iros, pode adquirir e possuir embarcações
brasileiras, mas a sua armaç.ão e expedição só podem girar
sob o nonH' e responsabilidade de um proprietario ou compartP, armador ou caixa, que tenha as qualidades requeridas
para ser rommcrciantc.
Art. 3!J6. Todos os propiretarios e compartes são soli<lar·iarncnle rcspon~a,·eü;;
a) pelas dividas qnn n capitão con~rahir para concertar,
hnbilitar r aprovizionar a embarcação, sem qun est.a responsabilidade pogsa ser illudida, allegando-se que o capitão excedeu os limites das suas faculdades ou instrucções, si os
1\rfldOrPS provarem QUE' a flllanf.ia pediria roi f'lllDl'egada a bl1llrficio da emharcacão;
b) pelo:> prrjuizos que r:ausar a terceiro pot· talta da diligencia qiJe ,; obdgado a empregar para bôa guarda, acondicionamento e 1:onservar;ão dos effeitos recebidos á bordo; esta
responsabilidafln cessa, fazendo aquelles abandono da embarcação e fretes vencidos e a vencerem na respectiva viagem,
não sendo permittido o abandono ao respectivo proprietario
ou comparte que fôr ao mesmo tempo capitão da embarcação;
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c) pelos prejuízos e avarias causados a outras em.barcactie8 e ao material do balisamento dos portos pela embarcaç~o;
d) pelas infracções do presente regulamento
(Cod1go
Commercial, art. 419~)

CAPITULO VI
DO IU~UISTHO D.\8 E:llll.\HC.\I,:ÜJ·~K J\!EI\t:.\1'\'I'EK

Art. 397. Toda embarcação nacional classificada na primeira classe lcttras A-B-C-D-E-F, na segunda elasso lettras
A-B-U-D-E, nas terceira c quarta cla~ses lettras A-B, deverão
ser registrada, eonforme o presente regulamento, nas Capitanias dos Portos onde livnt· domieilio o propridat·in. As rlPmais
embarcações que estão isPnf as dn t'l'gislt·o, l'icalll sujeitas a
arrolanwnf.n, exen{llnando-sn a:> jangadas, e sfio eonsidPra~
das esseneialmente nacionaes. qualquer qun seja o seu proprietario e como tal não podem ir:at· outra hanrleira !J.UO não
srja nacional.
§ 1.• Nos portos onde não hnuYcr capitania. o rrgist.ro rlas
embarcações poderá fazer-se:
a) nas Delegacias das Capitanias dos Portos;
b) nas Alfandegas, Mesas de Rcn{ias ou oulr·o (Jual·quer
posto fiscal, quando não existirem Delegacias;
c) nos consulados brasileiros, si as cmbarcarõeg tiverem
sido adquiridas no estrangeiro.
§ 2•. Quando o propriela!'io da embarcacão que deve ser
registrada tiver sua residencia fóra do paiz, o registro se fará
onde residir seu representante, de accordo com este regulamento.
ArL 398. A embarcação que não e~ li ver registrada de
accordo C()m o presente regulamento não poded ser desembaraçada pelas capitanias.
Art. 399. A embarcação podcmi ser impedida 11e sahir de
um porto até que o capitão apresente o ti tu lo de registro, si
a capitania o exigir.
Art. 400. As capitanias e delegacias terão um livro de
registro da inscripcão civil dr propriedade das embarcações
nacionaes onde serão feitos os lanr;amcntos de accúrdo com as
di~posições seguintes:
a) nome da embarcação, seu l.ypo tln eonstruc(ião, sua
classe c sua armação c numero de cobertas que tiver;
b) suas dimensões principaes, nm medidas metricas, sua
tonelagem em bruto c liquida, eomrn·oYafl<t THll' ecrlidão do
l'rqueação com refnrcncia (L sua data;
c) Jogar onde foi construída, nomes dos coHstrnctore:-;,
qualidades dos principaes maleriacs emrn·pg:u.Ju;; n:t sua construccão e data em que foi lançada ao mae;
d) nome do construcf or da machina, lypo e força em
cavallos nominaes, typo e numero <las caldeiras, com indic~
ção de pressão e regimcn systrma de pr••!Htl~or o combushvel empregado;
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e) nação a que pertencia, nomes que teve anteriormente
c o titulo por forca do qual passou a ser propriedade brasi!eira, si tiver sido construída no estrangeiro;
f) nome do proprietario ou proprietarios, com indicação,
da parte que couber a cada um dos associados c seus respecfiYos domicílios;
g) a especificação do quinhão de cada um comparte, si
fôr mais de um proprietario e a época de sua acquisição com
referencia a natureza e data do titulo, que deverá acompanhar a p·eLição do registro;
h) época rde sua acquisicão com referencia á natureza e
data da escriptura, que deverá acompanhar a peticão para registro (.Arts. 461, 162 c 465 do Codigo Oommercial);
i) as Iot.ações de passageiros de f•, 2" e 3• classe, que
srrão def.erminadas de accordo com rste regulamento;
;i) a lotação de tripulantes.
Art. 401. A arquearão ser.i feita no Brasil, a requerimento dos interessados, por empregados das alfandegas ou
repartição qne fór designada pelo Governo e no estrangeiro
por pessoas eompet.cntes da escolha .dos consules brasileiros
011 de outros funccionarios a quem incumbir o registro nos
por f os em f!U(\ não houver repartição aduaneira, sendo fornPcida certidão dessa arqueação ao proprietario da embarcacão ou qualquer interessado, mediante pagamento dos emolumentos devidos, pag·os em esf.ampilhas.
Paragrapho unico - Na falta desses funccionarios, será
feita a arqueação por pessoas competentes que o inspector da
Alf~ndega ou administra•dor da Mesa de Rendas encontrar na
loc:tl idade.
Art. 40:2. Toda embarcação, antes de ser registrada, devo
r.er examinada pela commissão de vistorias, á qual se apre6entarão os respectivos pianos si estiver conforme ás disposioões do presente regulamento.
l!'indo o exame, a commissão fará lavrar no livro prop·rio
o respectivo termo, fazendo tambem neste constar o estado do
casco, machinas, caldeiras, machinismos, apparelhos, escaleres, marcas, assim como qualquer outra particularidade 'i.lescriptiva da embarcação que possa ser exigida para registro,
numero de passageiros que poderá transportar, declarando o
numero que deve transportar nos camarotes na coberta e no
convéz e tripulação.
a) deste termo se extrahirá uma certidão para ser annexada ao requerimento pedindo registro;
b) nenhuPla embarcação será registrada sem que prove
que existem a bordo em verfeito funccionamento todos os apparelhos precisos 11ara os serviços de prumagem, de incendio,
de illuminação, os signaes e os pharóes inctispensaveis á segurança da navegação nos mares, bahias e rios, bem como os
que forem precisos para os accidentes no mar e meios de salvat.,ão dos pas:sageirw; P tripulantes, mclusivc camisa de
collisiio;
c) as especificações, o numero desses apparelhos e os
meios do salvaoão serão estabelecidos neste regulamento e
deverão ser do systcma aperfeiçoado.
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~) ter telegraphia sem fio de accordo com a lei de Cabotagem; .
e) numero e categoria do pessoal que deve compôr sua
guarnição.
Art. 403. Uma embarcação para ser registrada deverá
ser previamente marcada do modo visível c duravel e de accordo com o seguinte:
a) nome da embarcação collocaodo em ambos os bordos da
prôa e na pôpa, onde tambern ser:~ marca·do o porto de registro; esses nomes serão escripl.os om caracteres de côr clara
sobre fundo escuro ou viec-ver·sa e deverão ficar distinctamente visíveis. As menores ldtras não dcvcriiu ter menos de 10
centimetros do altura;
b) o numero official da embarcação e o numero indicativo de sua tonelagem regisf.rada Rerãn gravados no vão da
escotilha do porão de rrí;
c) uma escala em medida tttc~.rica. e em pés, indicativa
do calado de agua será marcada do cada lado do talha mar
e do cadaste, em lettras romanas ou em algarismos de dois
centímetros de altura, no mininw; aR partes inferiores das
referidas lett.ras o algarismos dr~vendo coincidir com a linha
de agua acima referida, estas lcttras ou algarismos serão
gravada~ nu pintadas df~ br::meo o ~obro fundo escuro ou vermelho;
d) a marca do franco bordo ou !inlt~ da maxima carga de
accôrdo com o presente regulamento, pintaria do braneo sobre
o fundo escuro ou vermelho.
Art. 40L Se a escala indicaliva do calado da embarcação fôr de qualqurw modo inexa<'ta ou susreptiycl de poder
induzir a erro, o prop!·ieta.rio da embarcação ser:\. passivel de
uma multa de 500$ a i :000$000.
Art. 405. As marcas exigidas nos precedentes artigo~
deverão ser conservaoas ctuaaaosamentc ·~ neunurna moattJcação será ncllas feita sem a eompetcute autorizar;ão.
Art. 406. O propriut.ario, capitão quo deixar de marcat·
a embarcação pelo modo indicado no art. 403 ou de conservar a marca que permittir que esta seja encoberta, retirada,
alterada ou apagada, qualquer quo seja o intuito, será nassivel de uma multa do 20>0$ a 500$000.
Art. 407. A Capitania dos Portos, tendo conhecimento
que a embarcação está insufficiente ou inexactanu~nto mar'cada, impedirá a sahida at(\ que tenha sido rPmediada a
insufficiencia ou inoxactidão da marca.
Art. 40.8: O pedido de registro será feito mediante requerimento á autoridade competente pelo proprietario ou
seu representante lega<!. Havendo mais de um proprietario,
em notno rio que tiver maior quinhão, o sendo i•guaos os quinhões, no do representante da maioria, préviamcnte escolhido pelos interessarlos. Quando o pcrlido de rr~gisko fOr feito
pelo representante do propl'ietario. devNíL ser apresentada
a procuração !Pgalizada por tabellião publ i f~ O.
Art. .w!J. Ao requcrintenl.o perlindo re~istl'n se rlr.!VC·rá
juntar:
a) uma declaração assignada pelo proprielario menciOnando todas as indicações exigidas no art. 400;
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b) certidão do idade ou dooumento legal que prove a
qualidade de cidadão brasileiro do p.roprietario ou directorgerente;
c) certidão do termo de arqueação feita pela alfandega
ou repartição quo fôr designada pelo Governo;
d) escl'iptma publica ou titulo por onde mostre que houVE~ a propriedade;
e) certidão da vistoria.
Art. 110. Provado que alguma ornbat·ca!)ão registrada
t·.o••IO Jtal~ional ni1o o t\ P fJI!O o rogistro foi obtido i'obreptif;ranlf)nL••, 011 I(UI\ perdeu, ha mais do seis mezcs, as condições
prceisacl para a sua nal\ionalidade, o capitão dos portos proccdl'rú a m1a a.ppn\hcuHão pondll-a á disposlçitt~ do .iuiz secrronal, fiHca!lllo, Jli'O\·isoriamenl!: wl) sua guarda até ser nomeado dcpu.-;il.ario dcfinil.ivo; serão cowüderadas como eontmllancln a::; m••rearlorias ntH\Oiltradas a bordo para quo so
pr•'l'ella de ae1:ünlo eom a l1•gislação vigent.o.
1\rt. ftll. Os a~-:enle~ da Ca•pitauin. dos PorLos, os pratico~ da Costa e das barras o outros são obrigados a denunciar
á Cavilnnia as t'llluarcar;;lr•s qrw i•ucidirem nas di.~posições do'
arl.igo anlerior.
Art. 41::. Nnnllurna embarcação poderá sc1· desmanchada
~t'lrr que pn;viallll'HI•~ H\ia eancnllado o Aeu registro.
Paragra plw rw ico. f;erão cancellados o:> registros das
embarcações qtw t.iverem perdido a qualidade de brasileiras,
qun tivnrmn r\ e sP r· desmanr.hadas ou de que não houve·r nor ie ia J!Ot' Jlla i' rl•· dois anuos, devendo o titulo srt· arcl1ivado
n;t Capitania q11e o I)XfH•diu.
Art.. 11 :L NPn hnma. mndança do no mo do embarcação
sr•1·:i feila >1'111 q11c {Pnha nas.qarlo por transformação no casco,
ar111rll;f't•, 011 m:wliina quo alterem seus caractcnsticos anteriores, por murlanç.a de proprietario ou para evitar igualdadr) de no111es r111 embareacões registradas ou arroladas nas
Capilnnias dos .l'orl.l!l'l, precedendo autorização da Capitania
ond•• r,~( i\.,.,. dia registrada, depois de deferido o requerlrnr·nLo IH'lrl iH~Jlf'dor· rle l'orlos c Costas, a quem deve ser
dirhirlo.
l'nragraplro 1111Íeo. Qnando fi'lf' prl'lnillida a mwlança do
nnnw serão fcil.as as allerar;õcs no registro, no titulo de regi:-;lro c na l'lllbarcação.
Art. 41 '1. Si firar t-uffieicnt.emente provado iá Inspectoria dr~ P111·tos e CosiM quo o nome de uma embarca:ção
foi alterado sem sua autorização, ella ordenará que o novo
norl!f\ Pnja su!lsl.iluido pnlu quo a embarcação ante3 tinha;
e~la •~onecção dcverú Hl'l' feita no livro de registro, na cer1idfir, c ua embarcação, e ,, infractor será passivPI da multa
d•· GOO$ I! Jlll rPilll'id•!IIC.ia '110 dobro .
. \t•l. IJ15. St'lllpl'o que a embarcação mudar 1\e capitão.
':lwú ~~~tu a!leJ•;.u;ão anuotada no titulo de registro e respectivo
II\To pl'la arlloridad•! fJIW tiver a snu cu1·go a matr·ie11la da:;
l'mb;u·•:a..-õf's, JHJ porto nnde a mudança tiver Jogar (Codigo
c,lllllll'l'eial. ,\ri.. !difi).
Al't. ~I G. No caso de ser uma embarcação vendid~ a
l'':'lranr.;cii'O, dnvnr·ú :i retirada da bandeira preeedcl' requeriflll'llio [t Capitania dos Portos, onde se effectuar a venda.
!.ois de 1923 -
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Art. 417. A Capitania dos Portos não consentirá na transferencia ou na baixa de registro sem que tenham sido pagas
as soldadas vencidas até a data da transacção á tripulat;;i'.o,
ou sem que tenha sido realizado o depo~ito da quantia sufficientr para esse fim.
Art. 418. Depois de feito o registro de uma embarca:..
ção, a Capitania dos Portos ou a repartição que fizer o seu
registro dará um documento denominado «Titulo de Registro~. em que serão feitas as declara·ções relativas á sua entrada no livro respectivo; esse titulo comprova a nacionalidade c propriedade da embarcação.
Art. 419. O capitão, ou tp.roprietario da embarcação
que, para fazel-a navegar, se servir de um titulo de registro
que não tenha sido legalmente concedido á referida embaTcação. ~Prá por r;;sa infrac<;ão ~ujr·ito :i mulla dn I :000$ a
:! :000*, procrdrndo-sp no mais de conrormidado com o disposto nos ar Is. :398, 3\l\l, ·íOO o \03 n suspPH!"o pelo I I~tnpo
julgadr• conveniente pelo in"pector de Portos e Cosles.
Art. 420. No caso de perda ou extravio do titulo de
registro, devcr(t o proprietario rcquerm· outro á Capitania
dos Portos de seu regisl.ro, a qual dará em substituição do
primitivo, um novo titulo com a declaração de segunda via,
dando disso conhecimento á Inspectoria de Portos c Costas.
Nesta segunda via se rlcvcrá lançar todag as annotaçõe~
constantes do registro.
Art. 421. Si <1 perda ou extravio :3~ verificar em porto
estrang-eiro, o capitão farú uma declaração communica:ndo o
facto .ao agente consular do referido porto, que, segundo o
caso, ~ará um titulo p·rovisorio contellllo urna exposição das
circumstancias occorridas.
P:uagrapho uni co. O titulo provisorio deverá ser apresentado á Capitania dos Portos de registro dentro do prazo
de 48 horas depois da chegada da embarcação a esse porto,
para srr suhsLituido Jlfll' ottl.ra via d11 lii11fo cxtr·aviado
sob pena rle mulla dP 2fWt$ a 500!JlOOO.
Art. 422 - As modificações ;p.or que passar a embarcação serão lançad~s no verso do titulo do registro pela Capitania ·dos Portos de seu registro on por aqucl\a onde se
verificar as modificações.
·
Art. 423. Para o registro da modificação em uma embarca:çã.o, o titulo de registro será apresentado á Capitania
para nelle ser annotado a modificação, que será registrada
no respectivo livro.
~~ essa modifi!':::ção su u(·l' cut um porto que não seja
do registro da embarcação, a Capitania dos Portos que permittiu la! modificação dará conhecimento. á do porto de registro ela embarcação para que sejam feitas as annota:ções
no livro de registro.
Art. 421 ..sempre que se llét· urna modificação na propriedade de uma embaTca(.'ão, o capitão deverá apresentar,
iiiHncdialalllcn1P depois da mndaw.:a, si !'\la se r\rr no port•J
do registro da cmbarcar;ão, u respccl ivo tilulo de registr~ á
Capitania dn;; Porto~. I\ log11 qun regrr~H~at· a P·SSc porto, SI a
mudani;a ;;c d<:·t· r.n1 nulro fH.iil•.•, PI'OI~cdcmlo-~r~ con-forme o
art. í:lo.
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Art. 425. A Capitania dos Portos que houver sido avisada pela de registro de uma embarcação para fazer essa annotaç:.ão, dCYf1 exigir do capitão a apresentação do titulo dB
registro da embarcação de modo que essa não seja impedida
de sahir e o capitão não pódc deixar de satisfazer essa exigencia Hob pena rle multa ele úOO$ a 1 :OU0$000.
Art. 426. No caso de uma embarcação registrada perder-se, incendia1·-se, naufragar ou haver sido aprisionada
pelo inimigo ou deixada, por motivo de mudança de pessoas
que não tenham as qual idades exigidas por lei, ou por outros
motivos de ser nacional, o proprietario da embarmição ou de
uma parte della deverá, logo que tiver conhecimento do fado, dar aviso ú Capitania em que foi registrada afim de se
fazer a annotaçfio no seu registro.
Neste easo, a menos que o titulo de regiRtro tenha sido
perdido ou destrnido, n capitão da embarcação deverá immediatamento apresentai-o ú Capitania do Porto de registro,
para fazer a annota<:ão, si o facto se dér durante a sua ·permancncia nesse porto e dentro de 48 horas depois da chegada
ao referido porto, si elle se dér durante a sua ausencia •
Art. 427. O proprietario, capitão que deixar de satisfazer as preseripçõrs do precedente artigo será passivel, por
infrucção, de mulla de 500$ a f :000$000.
Art. -í28. As alienações de embarcações brasileiras destinadas á navegação de alto mar só poderão effectuar-se por
escriptura publica, na qual se deverá inserir o teor de seu
reg-istro, com toda:< as anno[a(~õcs que nelle houver, sob pena
de nullidade.
Todos os aprestes, apparelhos e mais pertences existeni es :"t bordo ao telllpo ele sua venda, são éonsideradoi> como a
dia pertencentes. ainda que delles não se faça expressa men(;ão. Ralvo bavewlo nn contracto clausula em contrario (Codigo C::nnmereial, art. ~68) .
- Art. -í2!L No caso de venda volnntaria, a propriedade da
cmbarcacão passa para o comprador com todos os seus encargos, salvo os direitos dos credores privilegiados que nella
liYerem hypolheca tacita (Codigo Commercial, art. 470).
Art. 430. A transferencia ou transmissão de propriedade
da l'mbat·cação serú requerida, no pürto em que se raalizàr
o faeto, ú autoridade encarregada do registro c matricula,
juntando a escriptura para fazer-se a averbação no respectivo livro, sob pena de não valer contra terceiros.
Paragrapho unico. A escriptura e o titulo de registro,
depois do ser dado novo titulo, serã'O enviadas á Capitania
(11\dn estava a embarcação registrada, para serem archivadas.
Art. 4.31. Quando se fizer transferencia de embarcação
registrada ou parte della, o comprador só terá direito, como
proprietario da referida e)ltbarcação, depois que elle ou o representante, quanrlo se tratar de associação, tíver assignado
uma deelaracão de que elle Re acha nas condições exigidas
pela lei para ser proprietario de wna embarcação brasileira
ou fie si tratar de uma ac;socia()ão, dos dados relativos á organização e aos negocios da referida associação, que demonst.rem que ella está apta para ser proprietaria de un~a embarear;ãn brasileira 11 ile. que pessoa alguma sem os requisitos
rla !"i trm um direito a tilnlo de propriedade sobre um inter!)~Se legal ou um bencfic.ic, na embarcação ou em parte della.
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Art. 432. A escriptura de venda deverá ser apresentada
á Capitania llo Porto de registro, afim de ser archivada depois de anno[ados no livro de registro o rlia e hora da apresentação e o nome do proprietario da embarcacão nu parte
deHa.
As annnfaç.õcs relaf.ivas a rc;sas PS<Tiptnrafi serão feitas
no livro do rPgisf.rn pela ordem rlc sua aprr~c;enfacão á Capitania dol'l Portos.
Art. ~330 Quanrlo o dirrito rlP pt·npriedadP snhr(} uma
embarrar:ão on parte dnlla f•lr lran~ferido a lima pe:"sna apta
para set· pt·npricl,aT·ia de nnm Ptnharcar;ãn hrasileira, por moHvo de casamPnt.o, falleeimenlu, fallcneia de nm proprietario

rrp:isfT·r~do. nu
llf'S{I'

nspl'<'irir·nd""

i\·,,~ " llindo~ rlf' lrari:<illi'sfw, nfto
l't'piil:llll''llioo a ,... r.. ridn Jlf'.''·''l<l .:n·r·rú clP-

por 111•!1

clarar aut.hcntica r;;sa l.ransTnis:;iifl, <Jssignantln 11111:t dl'claração idrntificandn a embarcação c <''Jill.rndo as divPI'f;as declarações cxigif!!\R pPln lJI'(!;;rrllr rPgularllenf." JWI'H urna transfer·rncia, o modo prlo qual a fl''"!Hoi"dade r(li f ran:;ndltirla c
a prssoa a quem o foi.
~ f o" Si a transrnissiio fi ver Ioga r por motivo rlc casament.o, rssa dPt'lamc,:ão drvn1·:í ser ae"n1panlwda dP 11!Wt er'ipia
da certidão dR (oasanH·nlo c indi('aT' a idr11fidad': da lllU!hcr
prnprictaria
§ 2o" Si l.iwr lo!l'al' por n.u~a de fallrJl'.illt!'lllo, a drdaração de tram;missfio dcn·rá s"r aeomp:m h arfa dr• a do rla rcprc.~cntação nu dr um rxl.rae1o nffirial rJ,l dito aclo .
~ ~Jo" Si I ivPr 1ogar por t'ansa de fallnrwia, P.<;sa declaração
dcvrr:i ECr ::wompanlt:Hla dn Jlrova ar!nlis~ivr•l Tlf'SSC momento
perantr. o:=; tribunar;; con 10 prova do li f 11ln das flP,ssoas que
agcrn rm virfurle de uma fallcneiao
Art. '•:H nrpoi~ de rr~r·cbida pela Cnpil.ania rro~ Portos
o

o

a dcelarac,:fiq de trnn'<mi~sfin ar~nmpan !tarJa rios rlrH~tmH•IÜO~ a
qnn se J·cfrTrm o>1 al'fi~~":; pt·rrPdPnteso ~rr:i inseripto no livro rlB registro o nome da pessoa qnc [ iYcr di1·eito nm virtude da tramnnissãno ~umo Iti'Opricl.aria rla cmhurr~ação cu,ia.
propriedade lhe foi f.ransmi f.l i tia. Qnando s•~ I ralar de mais
do uma l)CSsoa, serão insoriplos os nun•cs de todas as pessoas

que tiverem direito, mas, qualr]ucr que sc.ja o .c;en numero
deverão ser consideradas como fazendo uma si! pessoa, em
face da disposição rksfn rr~gnlamcnto sohrc n nnml'rn rlc pessoas que podem tc1· direito a ser rr•gi~l radac; 1~omn oroprictarias (Codigo Connncrcial, ar f. 46 'I) •
Art. 435. Uma cmharear;ão on parl•l della IJÓd'~ s~r daria
como penhor em garanlia de um mnpreslimo on de um outro
acto a titulo onProso c" tilnlo rlc r.rcar essa garantia só póde
ser passado por esct·ipt.nra pllhlica qnr drwPr:í. rml!cr a quantia· c juros do cmprestimo, o prar.o para o pagamento n o
moào de fazel-o, e penas em fJIW incorrer JlOr falia de cumprimentn, al,:m do qne consl ar rir~ SI' li rPg-islr" ( Corligo Commcrcia!, a!'f. 168)
Art. 1:36° A esrripf.ttra rir, qun ft·ata o artigo anterior
rle\'l'n'i SPI' in•nwrliaf.anH·TltP aprPsctltada á C:Jpilania elos Por' os, qnc I'ar:i o dl'virlo lmu:amr>rll.o no li' ro de rPgist.ro e no
verso d~ titnl" otlo rPgistrn n fará nc11P, o qnc é essencial, a
rlocclaraçao do dm c hora l)lll que foi rn~istradu, para garantia do credor, o penhor que terá a sua prioridade da data do
registro c não da data rio acfo.
o
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Art. ~37. Estas cscripturas de penhor ser:Io inscriptas
nos livros de registro pela ·ordem ehronologica _de sua apreeenlaç.ão á Capitania para serem registradas.
Art. ~3R. Quando um penhor assim registrado tiver sido
liquidado, a ClllPif.ania dos Portos, á apresentação da prova
legal dn quitação c requerimento do proprietario, mencionará no livro rlc rcgist.ro que o referido penhor foi liquidado.
O ri'Pdor pignomlirin não podPrá, pelo effcil.o do penhor, ser
r•onsidPrarln rnmo propl'iAtario da embarcação ou parto, nr.m
" d,•vPdo1· rn11w h•tHlo Ji''i'd idl) a propricdaJle.
"\ rL 1.:w. N1~nlnuna mocli firar:ã.o na embarcar: fio que aff'rrtP a!'! indH·::u::õPB i)p rr.c-isli'O e oul.ro!'i caradcrist.icos, potfl'l :í sr-r· fr>il8 E<Pill pr·r~Yia liermça da Capil.ania dos Portos.
Art.. .110. ()na 11 do 11111a Pmharc:t~;ãn rrgisl nula fôr modi !'irada a ponl.n dP niío ~., achar mais ennforJt•n ns indicações
dl' 1'er;isLro rrlal ivalllrmf,. á sua tonnlagf'm n f'lla designação,
a Ca]Jif.ania rins Porlm:, que permittiu esRa mnclificar;:.ão fará
t•:xaminar· pPln~ l'tlt'HITPgarlos das vistorias si a mesma está
ronrorme l'lllll a qnr fior·a TH~dida, rlando dclla conhecimento
:í Cnpil.ania do f',rfo rll' t·r•giRfro si o far.t.o sn rh\r rm outra
I 'npilmtia.
1\ rt. 1 í I . Na fali a de iícrnça para f'~Sa modiflcaf}ão, a
rmbarrnr,ão .~Pr·:í Cllllsidemrla como não rr,gistrada devidanwniP P o P''"P''il'fario. nn r1 rnpifãn !'IPI'á paR~in•l de uma
Tllllffa lil' ;,()(l;'; a ·I ;(l(l(l*(lfl(l',
AI'L -1'1:!. O rP:~i~lrn dr: nma nmhareação p<'lcfr ser transf~'r·ido rle 11111 por! o a nu i t'll, mediante rcqucrinlPnfn á Capitania 1ln srm n·g·blr11 P :H·mnpanhado de nma drelaração escripla dn tuclaR as pn.<~oas ron'>lantes elo registro r•orno tendo
um tlllf'rc:c:.':r• n:r l'lllharr·:H:iio cmnn JH'oprictario. rrerlor pignoral.irio 011 J!"'' qrralqlll'l' o1rl r 11 f.it.nln rPgiRtradn; mas. essa
lr:w 'l'1'1'f'llf'ia 11ii11 Jl'"l'•r:í, ·,1" nwdn algum. 'fr·rir os direito~:
da;: l'•'i'l'r·idn~ Jll'"~o::~ 1111 dP nl~tlll1'1" dPila~. E~fr>;; direitos
suh~istiriin. :1 t.odo~ "'' r·r·"pr•ifoR, r~omo ~i a rrfm·ida transfet·rn.~ia niin lil'f'S·:r• :-idn f1:ila. Anfr,~ tia b·!l.nsfrr·encia. o proprirlarin ilPwr:í Jll'ovar· qrr1· a tripulação Pstá p:1.g-a da~ soldadns Vf'flr·irlw.: :tl1\ a rlala rl:r fran~frrf'nria ou rlPpo~itr.r i) seu
l'lfi'Í'I·~ll'llll• 1'111 dinlll'ir·n.
· .\ri. I í::. ()11~1111lo 1•.slp PPrlicln fôr rnner1lirlo pPla CatJltama
rio !'ol'lot ,Jp r·,·gi•:l 1'11, P:dn rl:ll':í aviAo :í do novo pnrt.o de regi,;! :·11 JWrlidll, r·or1r lllll:t t·,)pia do f orlas a;; indicaçõ"s relativas
:í ''rrrh:u·nr11:iio I' l'llllr 11·< Tlllllll'~ rln toda,; as prs,;n:Jf'l constante3
1111 r·:•gi~l r·" 1'11111 irrlr•r''·'"r' na nmbare:.wiín. :wja corno nroprieta1 i11 ..~,·.ia 1'11111!1 ,.,.,.dor· pig11111'alir~io.
Ar f. ·Hí1. O \ r•ndPrlor ,Jf' uma mnharrmr;iín ,, otll'íg-ado a
rla1· :t!l e•llllJII':tdor 1rrrra nofa P'li' nllr~ a:-;sil<l"nada de !.odoR <>B
l!l't•dilos ]ll'il'iiP~:i:llfr,; :1. '1111' a nw~ma nmhar·r,ru,;i'\11 n.~tr:ja obri;.!ild:i, :1 qrwl d,..,,.,,, :í ·''''I' illt'III'Jl'11'ada ao rrc:istr·o ·,ia mnharear}:io. A Jalla da ,)l·clar·ar;:io di! alg11rn er·r>diln privilf'giado inrillz pr·•'.'-!lllrrp,:iío rll' m:'t f,\ da parln do vnndPdor·, eonl.ra o qual
" c.r,1nprad11r· f"HJ,•,·;'t. illil·llf.:ll· a :tcr:ão r·r·illlinal q11n spja comJlf'lf'rriP. ,•;j rtll' n!Jr·i:~:lrl<i no j):tg311Jellfn dn aÍg'\llil t'l'<•rJifn 'I:ÍO
d••cl:•rado u:11di!~·~ Colllllrr•r·<~ial. al'l. 1,7fil.
·
.\1'1 . . \ Hí. \'l'ndt•rrrlo-~n al1~1111m Pnlharcn.r:ãn Plll yía!Z'em,
JIPT'ii'IV'I'lll :111 COIIIJII'Hrffll' IL~ fl'l'if'S que YPilCf'J' JlP~ia yjagrrn:
m:F, .,, 11~ dala d11 l'()f1fral'i" a pJr,'bat'Ca<;:iín fi\·r·r· rhcgado ao
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logar de seu destino, serão do vendedor, Ralvo convencão em
contrario (Godigo Commercial, art. 469).
Art. 446. No caso de venda voluntaria, a propriedade da
embarcação passa para o comprador cOf!t . tod?s os seus encargos, salvo os direitos dos crerlores pr1V11eg1ados que nella
tiverem bypotheca tacita.
Taes são:
I, os salarios devidos por HerviiÇOs prestados :'i emhar~.acão romprehendendo o;:; ri e salvados e pilotagem;
li, todos os direitos de porto e imposto de navegação;
III, os vencimentos dr. depositarias e despezas necessarias
feitas na guarda ·da embarcação, comprehendido o aluguel
dos armazens, de depo.~ilo do,; aprestos e apparelhos do mesmo modo;
IV, todas as despeza::; rln custeio da cmbarcaç.ão e seu'
iJerlences, que houvr.rrm ~=;ido feifag para sua guanla c conservação depois da u!Litllét yiagl'lll c tlman!e a c;ua e:-;tadia no
porto de venda;
V, as soldadas do cavilão, off.iciar;o; e gcnf.c tla l.ripulação,
vencidas na ultima viagem;
VI, o principal e premio tlas letras de risco, tomadas pelo
. capitão sobre o casco e apparelhos ou sobre os fretes. durante a ultima viagem, sendo o contrael.o celebrado o assignado
antes da embarcação parti I' do porto ond•~ tw•s nhrigar,lk'->
forem contrahidas:
VII, o principal c premio de lelmg rle risco, tomauas sobre o casco e apparrlhos ou frete>:, antrs dr r.omrçar a ultima
viagem no porto ·Jc carga;
VIII, as quantia~ emprr)E-Üarla.<; ao capilú.o ou rlividas por
elle contrahidas para o euf'leio ~~ concerto ria embarcação durante a nltima viagem com os respectivos prrmios de seguros, quando em virtude de taes emprcst.imos o capitão houver
firmado letras de risco (Codigo Commereial, art. '•7{));
IX, faltas na entrega da carga, premias de seguros sobre
a embarcacão ou fretes e avarias ordinarias c tudo que disser respeito á ultima viagem. sómcnt c ( Godigo Commt:L'ciat,
art. 470) .
Art. 447. São igualmrnfc privilPgiadas, ainda rpHl fossem
contrahidas anteriormente 1{i ultima .-iagem:
1•, as dividas provenientes do confracto da construccão d~
omharcac.ão n juros rcsprctivos. por tPmpo de trrs annos, a
ermtar do dia em qnP a constnJCçfto rt.r acabada;
. 2°, as despc~as ·Jo concerto da embarca·ção c seus apparelhos
e JUros r_cspccttvos, pnr tempo dos dons ultimas annos, a contar do d1a em que o concerto terminou (Codigo Commercial.
art. 471).
. Art. 448. Os creditas provenientes das dividas especificadas no artigo precedenf e c nos nu meros J,V VI VU e VIII
~o art. 4?6 sú s~rão eom>irlcrailos eon1o privilegiados quando
hv~rcm s1do reg1sf rarlos na eapil.ania dentro de quinze dia,:;
u~ms da data dos mesmos tloc11mrmtos f'. a;o; s1~as imoorümnas se a~h~rem annofadas no registro ria embarcação. As
mesmn;s d1vHJas, SPndo r.onfrahidas f(,ra dn Brasil só serão
af~end1das achando-se authenticadas r·um o "visto:!! do respectivo ron~ul ICodigo ComulrJ·eial, :uf. \'/:!).
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Art.. 419. Os credores contemplados nos arts. 446 e 44'7
preferem entre. si pela ordem dos numeras em que estão callocados; as dividas contempladas debaixo do mesmo numE.'.rO e
contrahidas no mesmo porto, precederão entre si, pela ordem
em que forom classificadas, e entrarão em concurso, sendo de
idcntica natureza; porém, si dividas identjcas se fizerem por
necessidade en outros portos, ou no mesmo porto, a que voltar a embarcação. as posteriores preferirão a~ antl'.riores
(Codigo Commcrcial, art. ·173).
Art. 1130. Em seguimento dos creditos mrmcionados nos
ar Is. ;, Hi e /f'! i. são lambem 11rivi!cgiados o preço da comJWa lia embarcação não p.::tgo c os juros resp!'.ctivos, por tempo
{lo ITes annos a contar na data do in·strumento do contracoo;
comlanlo, porúnt, que tae!5 creditas constem de documentos
eseriptos, registrados na capitania dentro de quinze dias uteis
da data dos nwsmos rlnrumcnt.os e sua import.ancia se ache
amwf.arla no r<•f!isfro da nmbarcação (Codign Commcrcial,
al'l. 171.).

Art. 1ti I . No caso de quebra ou in·solvcncia do armador
da embarcação, lodos os CT'P.ditos a cargo da rmbarcação, quo
"" :H·IIarf'm na.~ prPri~ns eircmnstancias dos arts. Hô, 417 c
MiO, prrferirt'to sobrP o preço ria embarcaçã,o a outro::; cre:dorp·s da lltPsnw. (Cor ligo Collllnercial. art. .17!'i).
Arl. 13.:?. Nas vcnrlas .iurliciaes .extingue-s r, f oda a respom:abi\ irlarlc da cJnbarcn<~fio para com todo.s· c quaesquer
(T<'clut·rs, dPsdr• a dafa ilo fprmo de arrematação e fica c;uhRistindo sónwnfn sohr.n o pJ•rço emquanto este sr, não levanta.
'I'odavia, si do rr,gistro const.ar que está obrigado por algmn credilo privilegiado, o prrço da arrematação s·eroá consrrvado rm dnpnsifo. P.nt tanto quanto ba~tP. pam solução dos
rn•ditos privi!Pp;iados constanf.r,s do rrgisl.ro; (~ não porlerá
lcnmtaJ'-SP aniPs de m:pirar o ·praz.o das prescripçõcs· dos
creditos privilegiados, ou most.rar que estão todos pago·s, ainda
mP.smo qur o cxequrnte .~Pja crerlor privilegiado, .salvo prestando fianea idonr.a; ppna rir~ nulidarle do !P.vantanwnfo do depo.,ito, rrnnpefindo ao rrruor preJudicado acção para haver
de quem indevirlanwntc honver recebido e de perdas e damnos solidariamrn!P ronf.ra o .iui:w c e·scrivão qu·e tiverem
passado c as,·ig·llarlu a rml1~111 ou mandado (Codigo Commercial, art. 4r/li).
Ari. .l!í:L Ainda que as embarcações sejam rcputa!1as
ben·s moveis, eomtudo, nas vendas judiciaes se guardarão as
regras que as lnis prescrc.vem para as arrematações dos hens
rle raiz, rlew.nrlo as ditas vrnrlas, além da affixação dos editaes
nos Jogares publ ieos, P., particularmente. nas praça:,• do commercio, ser publicados por tres annuncios insertos, com intorvallos
de oito dias, 11os jornaes do Jogar mais visinho. Nas mesmas
vendas, as custas .iudir,iaefl do processo da execução e 'arrematar;ão prefprrm a l·odos ns errrlitos privilegiados (Codigo CommrT·r·ial, al't. 'J7f!).
Art.. .-\!íll.. Emqan!.o rlurar a rc.sponsahilidade da embarrar:ão. por ohrig-ar~Õf'R nriyiJrgiadas, pôde Ast.a Sri' cmbarrrada
e rlnllrla. a r<'quPri!llrnfo de crrdorm; ·que apresentarem t.itulos
l<~sar>s (nrl.s. l.i'O. 171 r' ·17 'f do Codigo Commercial), em
qualqurr pnn fo do Brasit onde se achar, ·estando sem carga,
nu não frwln r·••rl'!.>idn a hnrrlo mais da quarta parte da que
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corresponder á sua Iof.acão; o mnhargn, porém, não srwá admissivel achando-si'! a emharcacão eom rlnspncllo's ne.ce5'sarios
para poder ser dnclarada rlesimperlida, quat.qurr •que seja o
est:ado da carga, Aalvo si a divirJa procrrlnr .rJe fornecimP.nt.os
feito!'.' no mCJsmo porto c para a mesma viagem (•Codigo ·Commnrcial, art.. 479) .
Art. ''~~'i. Nrnhmna f"lllbarcar:iio prí11f" ~nr rntbargarla ou
rlntida pnr .divida não privilP~inrla, ~alvo no podo dn sua matrirula; f". ntrsmn nr~IP, unicanu•.nfr no<~ casos rm qtw o::; drvedorPs são por· diJ·nito oJH·igarlos a rm")sf:ar· (':l11f:fio em juizo,
:whanrlo-~r prPI·iarnenff"
in!Pril arfa·~ a.~ ar·ç,;,._, t•nntpet.rmft~s
(.Gorlig-o CotnmPrcial, ai·f. ·1-80).
Art. .]fit\. Nenhuma Pntbar('ação pódP ·ser dPf ida. nn Pr:1·
·oargada, IWLl rxr-rnlarla na ~ma lolllalidado>, por dividas part.ienlarr>c:; dr~ n m r•nJnpartr; pndPr·:í. ]l(lt'rlm, IPr In r.: a,. a exrcução
do valor do quinhão rlt~vPdor·. Hl'llt pt·r.inizo da linP navPgacão
fia mrsma Prnl,arrar.~ão. prPslanrln •llS llt:tic; l'llltt{':ti'IP.~ fi:llt(:a
idmll':t (Codi,!!., Cnm.nH'rrial. :tl'l. íH:J).
Al'l ..\[)7. Os doeu·nH•nlos qiiP dr•vr·m fir·ar amhi\ados na
Capitania s~o os spguinll's: r'''~ripltll'a dl' Yl'llda. fnmsrnissão
nu ]Wnlwr: a': r!Pi'.Jaral.:iil'!'\ t•o,:i!!,'idas pPlo~~ pt'I'SI'llll\ ltngnlarnento
e n lr•t'JllO rk yj,;for·ia. arqtll':ll:fi". 1'!1~ .. I' " " da,; llltlras di\'ida;,
m·iyi!Pgiadas.
..
Arr. IJ!iR. Hrna r>mhar11ar:iin hrasi!Pir·a niín potkr:í sPr
IIPsignarla por n11lro Jtíll!tn ""'~ 11:io sf',ia aqurJIP pP!o qual foi
dPsignacla llo mnnwnfo ri•· .~1'11 r·,.~is!.t·o ,. Jlf'ttltllrtm mudanca
1!P nnntP potlPr·:í ~,.,. fl'ila sl'tll fll't'·,·io r·nn:<~•nliJJJ"IIIo ria Capitania dll rngislru P lltl'dianll' r·"qrti'I'iliWllfll :í Jn.c·prl'lllr'ia dP
Porlos P Cn.~las. fJliP, si .i11l~:ll' o pcrlid" nlzoav•~l. lluder·á
arlrniltil-o I' ordPiHtr t•nliín a nolifif·:ll'iín dl'lla Jl:II'H f!llP ';f'ja
puhlil·ada, r!P modo " !la flíi'I!Ja qtt•~ jtt!::ar ld:ti:; '''lltYr•ttii"liJ',
lrmlo 1'111 r•mt~irlt•rnr:ão 11 art. .\J:l.
Art.. 4!:í!L Quanrlo uma mHbarea~ãn. dt•plli~ dP ha\'Pr sido
regi~lrarla, r!Pixar· rll' sl'i-P.
llingur>m podt)J':Í t'Pgislral-a e
nrnhnma Capilrmia, IPnrln sniPneia do f:u·l11, o f:u·:í s11h nutro nonlf' quP não f;Pja o printil.iYn, a llll'llo>: fllli~ n:ío haja. préYia auloriza<;ão da InspPc·lnria dP Portos t' Costas.
Art. HiO. Tfm nnrnrr·o '<.ftJa!qunr m· prssoas .po•lerá ser
rl'gistratla como r·o-prllJll'irlario rlt\ uma Pmharr~u:ii.o, de nma
ou mais partes r!P urna Pml•arcal'~"'· mas r·ssl's Cll·fll'Opr·iPI.ario'l
l'lf'l'ão ronsidl'J'adm; ·cnmn !'IIJJRiiltrindo nma sé! pessoa e não
terão rliJ'Pit.o rlP rlisp(Jr snparadmnPnt.e dP utn intrrrssc •011 do
U!IJa partr, de intcrPsSP na r>.mharf'ação Jl:lra o qual foram rogJstrarlo>l, sem eonsrnlinwnf.o dos outros.
Paragrapho unieo. TTma assoriar:ã·o JJ6de ,gpr· registrada
como proprirtar·in Rob n sPn nonw dP aH;Wf'.ia<;ãll, drsde quo
esteja legalrnPntc rnn•lillfirln P if"" (PI'ltn 'tnfori7.ação par:!.
funrri-onur un Brusil.
CAPITULI') VII
ATtnOT. \!\TENTO DAS EJ\lBAllf:' r;iirél

Art. 461. Todas as embarcações cla~sificaflag na primeira
classe, Iettras G, H, na spgunda ri asse lei Iras F'. G. na terceira
classe lettras C. D, E, F, 11n qnarb cla~c:;" !PitJ~:ls r;, D, E, F, O,
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R, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, O, V devem ser arrolada'3
nas Capitanias dos Portos, para ser organizada a estatistica
de embawações, ·:;;em o qn·e não poderão ser applicadas em
qualquer mister·. nem .'!e comprovar que tenha proprietario.
Art. -'luZ. O titulo dA arrolamento é o documento comproibafor·io da proprirdado da embarcac·ão, c·omo o de registro é
pam a rmharcaçilo registrada (art. 418).
Art. 463. As c rnbareaçõcs .arroladas ·serão sempre consideradas brasileiras, para as· disposiçõAs deste Regulamento e
enrno fal nfío porlrril·n, Pll1 caso algum, içar onf.ra lmnrleira que
nfin srja a hrasil•'ira. nxecptuam-sc as do primeira dasse
ldf l'U n () segnnrla c tl•r·eeira classrs lcf.t.ra F, que poderão)
llS:tl' falllbl'lll a,; IJ:tndr•i l'[lS da nacional idade dn srns rproprieta rios.
1\1·L lj()\. n arrolamrnfn sr realizará a vista uc requerimPnfo r!iJ•igid·o ao capifiín ~los portos, rlrlegadoP. oi1 agentes,
}li' lo pr·npri"f ;n·io da emiJar·t·açiio ou seu repr·esr!nlaufp, legalizado e nwrlianl•· :t)ll'l'sr•n!:lt:fío da PSeripf.ura 011 onfr·o tifuloQ]Pgal
dn nc.qnisi(::io. Sl'lldo tJIH! par·a as Prnharcar,iirs cl:H:sificadas
na qnarf a ,. la.·;~:r• IPI f m~ <;, D, E, G, JT, I, J, J(, L, 1\!, N', O, P, Q,
11, R. '1', fl. V, f'SSI' f i tu lo pot!Pní SC\r o r·ecibo dp, compra f)
~JII:llldn e'•n:-d l'llida pnlo pr·opr·il'l.ario, a lieenr,a ·para consf.rn,.,:ão l'lltJeo!dida twla Capitania on Repartição ~tnlla dp,pendf'nte.
§ I." No rr•qJwr·imNlf o dtwrrão constm· os rlizrrrs Pxigidos
p:11·a o l:mr:amPnfn 1111 livro rrspecf.iyo p, a r!Pnlaraeiln de sn.i .. ifar-sP :'i.c.; di~Jlllsiçíirs dr•sfe Hegulamrnto.
~ 2." Para :1:; rlllbarcaçí\Ps de qu:Jrta classP IPIJ•as T, 'I.T, V
fÍ diSpPn.•:ado O l'f'f]llf'I'ÍIIIPIIfO I)SCi'ipfo, Si'!li]O O pP.dido feitO
vt•tl•alnwnft> nwdiank a :lJll'PsPnf.açilo <lo r·cei!Jo da aeqmsiçâll
011 lir'rnça ~~ollf'.!'(fida para eom:r.r·llcr,iio em qun enn;;lp o not;H',
t~·po, r·omp 1·im• ·n f o, hoc c a e ptmtal 1la nmharear,ãn, Sl'l'V ir, o a
fJil'' se dP:>f i na, llnllln n olnmic.ilio rlo pr·oprie!.:win.
~ 3." O arrulamcnf,J para as •Pmhat·cat;õr)s classificadas
nu qna:l'fa eln~.~:~ letras --- ]\{ - N -- •.r - IT - V - será
gratuito P nfio nsfilo stJjPifas ao pagamento dn taxas dP li<'r·nça ar•nual, rwg·aJHlo ~:,·•men fp es~as Pmharca~·ões o valot• da
f'ftapa COI'I'"~'JlOIHl<•nf,• :1 "~sa licença.
§ 1. i\s Pml•areaçiit's da quarta r.las.~p lef.!'as - 1\1- N ·Jift" esti'to sn jei la:; no pag-nnlf'llfo ~las rhapas cDrt·csponrlentPs
;ís I iecn•;a>1 r•xr·r·pf·wuH.lo-tw as qui' perfenePI'f'lll (t pl'a.t.irag-cm
IJIII' pngariio strnil clrnpn<
AI'(. ·1<;:·,. Em I iYI'o pr·oprio denominado -- Liw·o de 1\r·
rolnnH''''" --- sr• L11·iío n:-1 ltliH;anwnfos dr ;;_rct.rdD I'Olll as disl~''·qir;õcs f'('guinfcs:
Nonw da nrnhan·nçfio. typo rle conslrncção <' annacllo, dillll'll~Õi'S Jll'illi!ip:H·s r•rr• medidas ml'trira.s, dl'slocauumto em
foncladas ),,."las, fYJW dt~ m:whina e f'Ot'('a em ravall"s nomir>ao•s. Lypn e nllmcru rJ.r• caldeiras com indir~ação do rcgimen
,. sss!cma dr )JJ'npulsur, sPrviço a que RI' destinn, data e logar
1fa COl'SIJ'UC('ão, nome C tlomidlio UO fJI'oprictaf'.io, lotação e
~'~twci<l •In tripulanLes.
§ 1." Pat·a sPr ff'ifo o arrolamento deve sPr a f'mbareacãn
Yisfnriada ~Pndo Ill'~~a ocea,;ifio dPsignarla s11a fripular;iio,
J!l'Ps ..,;ãu d!cl r"~ i tr.'r!ll, mJnH'ro .Jp, pas.sageiros r rarga que poút•t·á compnrla1·, que srí poderão ser a!t,eradas pelas Capitanias.
~ 2." Ficam dispr'nsadas dessa vistoria as rmbarcações de
•nwrta cla.ssc Jrtr·as Q - R - 'r - U - V.
0
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§ 3.0 Depois de feita a inscripção de uma embarcação, a
CapHania i:lará um documento <lenominr:.do «Arrolamento».
em que serão transc.ript.as as declarações feitas no livro, documento P.Sto que será o titulo de propri.edade da embarcação.
Art. 466. O arrolamento é permanento r: será feito, na
Capitania dos Portos ou repartição della dopendente, onde
T·esHle o proprietarío sendo concedida sua baixa na Capitania
nu l'epartições acima, quando não servir maJs para navegar
a juizo do capitão do Porto ou a requerimento do proprictarlO, ou for nndida a individuo que resida em outra rircum~cnpção, na qual deverá ser non1mente arrc.lada.
Paragrapho unico. Hrrão canccllados os arrolamentos
das embarcações que rão tiverem renov·a.do as licenças durante 2 annos para continuar a cmpreg:w-sc no s.crviÇo a
que se destinou.
Art. 467. As transfcrcncias de propl·iedatlc, alteraçõe!!
QUe n!io alterem seus c.arae.teristicos ·c de novo destino, den-·
tro da me-sma circumscripçfio, f-lerão a\'eriJadas no ve.rso do
titulo de anolamento c no seu registro 110 livro respectivo·_
Art. 4G8. Nenhuma modificação na <;\mbarcação poderá
ser feiUJ. sem prévia JH'I'missiio 1\a Capit.ani.a datla Pm petição
dirigida no capitão do Porto ou seus delega!los on agontes.
Art. 4G9. As embarc:?~ções anoladns s(l poderão empregar-se no serviço a que se destinarem drpois da, arquisiçãn
da papeleta e chapa dn 1ic·en~\a annual.
§ 1.• Essas licenças o chapas serão renovada~ :a~mual
mente ro mer. de mai'ÇO, mediante a apre1<ent.açiio da licenç.a
do anno anterior.
§ 2." A chapa recebida com a licrnça f}.eycrá ser fixada na
embarcação rm Jogar visivrL
§ 3 • As transferenciafl de propriedade t.amhem serão
averbadas no verso da papeleta de licença ·O eanlloto do re~
pectivo livro t,alão.
Art. 470. Nenhuma emhar:cação poderá cnl.rai' eni serviço sem esl.at· arrolada e devidamente lic.cnciada. sob pera
de J 00$ rio multa <' appr1~lwnsão até a legalização de S(ms
documentos, o que dewrá ser f<'ito no prazo ele 10 dias, findo o .qual será consideraria serrl proprietario passando a pertencer á Capitania para ·ser nnrlida em leiliio publico e o
producto recolhido an;; rofrc~ pnhlico~ comn sendo da Capitania.
Arl. -'171. Os tripulant.r.s das embarcações arroladas dev&rão e&tar munidJs de suas matriculas, os capil.ãPs lambem devem ter o arrolamento () licença da embarear;ãn sob pena rle
50$ a 100$ por documento qnc faltar.
Art. 472. As Capitanias c repartições de lia dependentes
distribuirão as embarcações pelas e~t.a~;õns, <lesignanrlo o logar onde devem estacionar, conforme as eonvenicncias do serVÍ(:O em gera I do porto c do Ira r()gO ('Jll qll c ~e emvrcgarPm.
Art. 173. As embarcações tPrão o seu muncro úe ordPm
do arrolamento f' a lctlra do a\phalwf,) q11r designar a est.ação, assignalarlnc; em amlm.~ o.-; bur!los, c·nb \H'Il:t dn ~0$ a 00$
de multa.
Paragrapho unico. As embarcaçí)P" arroladas lerão t.amhem o f'Cll nome Pm ambos o.~ bordos rla pr1la f' na pôpa.
Art. 47-i. A emharr·açi'in arrolada só JHH]cr(t ntwlar de
nome, pela nntclanr:a dr• propril!lario quarHI'l l'f''ida rim cir-
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cumscripção diffcrente, alteração em seus característico$ anteriores e quando houver nome igual no mesmo Estado.
Parartrapho unico. Nesses casos serão tirados novo. arrolamento e licença annual. fazendo-se no verso do registro
do arrolamento anterior a declaração que deu causa ao novo
arrolamento.
Art. -175. As embarcações e corpos fluctuantes das reparti<:.Ges fecleracs, estadoaes e municipaes serão arroladas mediante communicação escripta do chefe da reparticão a que
pertencerem, fazendo constar todos os dizeres exigidos para o
arrolamento bem assim qual o capitão e t.ripulantes, a quem
vae ser confiada a rmbarcação.
~ 1.• os chefes rlas dilas repartições requisitarão o cancellamenfo do arrolamenf.o quando as embarcações t.enham
sido desmanchadas on alienadas de suas repartições, cedidas
ou enfregucs a outrrm embora para serem applicadas em serviços fctlcr·acs, rstadoar>s on municipaes; sendo que nesses
dons ultin1os casos em que as embarcações ou corpos fluetuantes não deixarem de pertencm ás rep:u·tições referidas,
não haverá rancellamento de arrolamento e sim a annotação
no verso do ULulo de registro do arrolamento, ficando o arrcndatario. pe!';sl)a nu Companhia que se incumbir dos trabalhos, responsavel perante as Capitanias dos Portos, pelo fiel
cumprimento das disposições deste Regulamento, como Sf:l as
rrferirlas embareaçi\es ou cr;rpos não pertPncessem aos GoYerno.~ Ti'Pderal, :Eslarloal ou Municipal.
§ 2." Não poderão as referidas embarcaçõe!'; !';er applicadaf\. em Rer·viços r! iffeJ·entrs r.! os federaes, rstar!oaes e muniripaeR, pelos anenrlatarios on pr!';sôas, que se incumbirem da
''xecuçã.o desses SPrviço;.:, sob pena de multa de 200$ a 500$000.
§ 3." Tars r-mbarraçõPs terão uma lettra do alphabeto
para desig-nar a rcpartic;ão a que pertencerem.
§ 4." Essas emharcaç.ões estão sujeitas a serem tripuladas
c ás vistorias não periodicas exigidas pelas Capitanias.
Art.. -17fi. Os capif.ães on encarregados das manobras das
mllbal'Caçõcs uo ar figo anterior, respondem pela policia naval
ou infracc;ão do presente regulamento, em qn::tnto essas embarcações estiverem desempenhando serviço publico por fnnccionarios e administração de qualquer Ministerio, Governo
estadoal ou municipal.
Art.. 477. As Jangadas não rstão sujeitas a nrrolamento,
licençns chapas on taxas.
Art. 478. Qnando o proprietario da embarcação estiver
residindo fóra do Brm;iJ, o arrolamento se fará onde lhe fôr
mais convenienfe desde que ahi resida seu repreRentante legalizado.
CAPITULO VIII
DA 'l'niPULAÇÃO

Arl.. -170. Toda ~mharcação deverá ter a tripulação composta de ppssnal rlev](lament.J matriculado nas Canitanias dos
Port?~· rlc_ arf'ôrrlo emn o presente regulamento, tendo em
eons1dera~:ao a alinea G do art. 391.
. Arf.. -IRO. A P;Uqipag11m ele cada ~mbarcação ser:l deterllllllrtrla pPlas Capllanw,; dos Pnrtos, ouvidos os armadores,
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attendendo-se as necP>~HidarlPs do seeviço flp bordo, a tonelagem da embarcação e a navegação a_ que se fl~stina1:.
Paragrapho nnico. As nrnhaJ'I'nç.oPs que, nao P!;t.J\;,een~ ~m
serviço Oll as que l1f'CC~~ilal'f'lll 1'0TICel'fOR. SIJ lhr.R SI',I',t I'XlgldO
além do capif ão, o JWRI'Ioal esf.J•ief amrn Ie lll'l'r~sa 1'10 pa m a
Jlfl'f'isa vi~dlanria, á j11izn rla Capil.ania dos l'ndos ..
Art. -!RI. O.~ navios ela~cil'iradns na f!,l':tllill' canolag·l'm,
1• classp IPI.f.J•as J ) - R podnrfio f:e applil·ar Plll longo f'lll'i'IO,
tc!lfl" sua tripulação igual á dn~ navi:1'! l'la~sificadofl em to:r~
go CUJ',Ofl, primrira elaSSP )pj,fJ•;J'i --- TI -- f: -- pl'PI'Pf)f'.!ldO ltCflTlÇa da f;;Jpif~nia dos Pnl'lns P viee-\'I'I'Sa, i.f'IHln, em runf;Írii!I':11'iio o arf. :l84. alineaf; a P b.
AJ.·I.
.'JR''. O· I~OJIJJIJaJHln da; f'n~harca,:ii, .. ; JIII'ITnnf.P:l
bra~:i!Piras ~!Í poderá i'il'r ronfiadn a ln·asih,ir·os ,J,. ~L anno,.;
c)p idadn on maioi·es. diplnllladns Jll'la~ C:qJilanias dP l'n!'fnc;,
]<~~r.ola l'\r\\·al c da 1\IaJ•inha 1\lrTcanlr> d • Par:í, r·ron1 r·.apaeirlarln r•ivil pnm eonf.rarlrn· ,·afirlanwniP s•~g1111d" t·.~lahl'lercm
a~ fpi~ 1!111 Vi!-;tll' C PBIP l'f'gtrf:Jllll'lli.'l, SPilllfl fllll' :lll-1 nfl'iciae!l
rh l\h;l'iniHl 1k Guerra da. :ú·liva. na l'f'c·nn·a 1111 rcfommdo:>
o ec;nllnaiulo s1í lltP íHH.1t'I':Í f-'PI' dado rio poslo dt• eapilão-f.eIJf'JJfl' afr; o r]p capif.fin r!P Tll:tl' ,. gncrra.
Art. -181. o~ offir.inr•c; dP nanf i1·a da mal'inlla Inf'l'r:mle
~ão1 dfl~~ifir:ulos em rapilfio de bngo cm·~n. ranilão dP eabotagcm, prinwiro piloto. sPf!;llndo pilol.o, fJilolo 1'!11\'ial, nlf'slre
fi~ pcr~nena cahofagPm, r• r a f iJ~,ls, pai rão dn prsra e arrae!-1.
Ar.L 48-1. S1í seriío c:Jpilães de longo t'llrsn, o<: eapitãc~ "" rahofagPm ·qllr, fPiJHio mai~ rlP quall'fl annos dP t•lnbarqnp !IP~sa r.l::ts~P. enmp1·nvadn~ enn1 ,.,.1'1 irliiP.'l do l'úcs de
rquipng-Pnl p:t,sarlns pri:Js Capifnnia~ dos Porfn:'. foi'I'Hl anpr·ovarlo~ Plll PXalllPS fpj In' na l·>w11la N:11·:1f. p:1 1·:1 :H'qll is ir:~o
rlo rliplon1a r],• l'rtpitfin r!P lon~·~~ r'lll'~o.
. i\!'(. 485. f:;priio rapi I iíf's rJ,. r.ahof.agf'm "" •primeiro~
pJir.tos que, nulior·ps dr 21 annn.~ forem brasileiro~ nalos ou
naturalizados. f1mham l'lirl11 appr·,wad:-~R mn exames pt•ncPdirlo'> na Esenla Naval da~ maferias precisas :'i aequisicfio do
rliplnn1a "'' rapiffío tl1~ rnhnla:.:I'III. fiY,'l'PIII pP)II mr•no~ dois
annoR dP Pmharqnr norn diploma rfp pT'imPii'O pilnto, r.:-~m
PT'OYados JW!a~ ccrt.idõrs r!P ,.,;n·: rl1~ niJnipag·pm da marinha
merennte hras1leira.
Parn!:!'I'aplw unir;?·. n P.<:f1·nng~~iro nacionalizado, rliplnrnarlo com tllnlo <lc offH~lnl f!,. nnnf.lt~a. qur I'PYalirlar Ren titulo
na_ Escola Naval, srí pndf'J':í rox••rcPr a funr•,;ão dr~ r·apilão, depoiS fi,~ f.er Pmbarcailo l'lll navin."l dP gi·andP l':llwla;:!PIIl. eumo
Jmmcr!iat.o, durante quatro annos.
Arf. !íSô. Serão pr·imPiJ·o~ pilnf.os ·:1s ln·n.-oilr~ii'Oil maiores f!,. 2 f am·os diplomado~ f'In i'Cgundo pilof.o, com f.re.~
U!J!lns rlP rn~liarqnr nessa e h''''· rompl'll\··adns r•m r'.I'J'I irlões rle
rocs dr• f'(Jll!p::Jg-Pm pa~sadn.~ pP!a~ f!apilania~ dos f'o1ln~. f/llf~
fOJ'I'Ill flJIPl'll\ ado.~ ll:t~ lll:tlr•J·i:t!' df' I!X:IIIII'.-1 i'1•ilo'
ll:t
J•:.cr~n!a
Naral. Jlfll'A :11''/llisir:iin do fifnl11 "" prillii'.ÍJ'" pilol.n.
i\rt.. 1,87. flpr·ão RPg"lllldos pihfn!" oq hmc;iiPirn'l nwiorcs
cif1 2l.anno~ qn,~ r·orn _mn~I'Íf'lila "" JH':ltir:IIJ[.I'S dn piloto ou
com f.Jfuln rJ,. p!lolo flll\·1al '''llll:tllr dllll'' llllllfl,; "" f'Ir11Jar·rrne
comrr·n.va'!fl;; .P~'~I' r·r>l'fid:ín ,,,. r·•ír>s d•• r!lfllip:w•·m. pa~satla
pelai'! (.:wil'lllnla>~ do~ Pnr-f.o':. r· [lllfll''''·acii" n:''' 111af••rias ~!e
examP.~ fPifo.< na P,,·,.nh "::n·:tl p:rra :ll'qrri j,·:i,, "" filnln d-3
srgnnrlo piloto.
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Arl. -iR8. Serão praticantes de piloto os brasileiros
maiores r! c i 6 ann:1s, que como tal se matriculem nas Capitanias dos P01·tos, depois de serem approvados em exames
de portugur~~. ·pratica das npcracões fundameulaes 5obre numeros in! ciro~. fraeçõcs ordinarias c decimaes, systema metrir·n " mo,·phnlogia geomctrica, pela cJmmissão designada
pPIII rapil:i11 d11:> pu_rlnc;, dpsdc q1w não pos8am. pi'Oval' com
dlll'tllt~<'llill>; (!'1'1'111 :;1d11 appl'ovados nessas malc!'las por cstaheiPciBWltf o de in~lruc~r:fin SI'Ctmrlari:~, reconhecido de ut.ilil!adc pelo r:11\'Ct'II'J FPdcral, provem tPr sido vaceinados e
jnlgadm; <'111 ill>fH'rr;ilo dn saurk aptos para a )lt'nfi:;são marilimrt inrdn~iYt' I"Wmc oln-visnal.
ArL -íR\1. TI'J'Ú n lituln do moslrc rle prfJucna cabotagr•tr.· n hr;\.~il,•iro 111ainr dn ~l anno;~ que f.enlla embarcado,
c·o11t Jllail'it·ula d1! ·nlaJ·in)JI'im ou conlra-nw~lt·n durante t.res
annos. \'IIIIJIWrt\ ntln~ pP!as t•nl'iiclií!'R d<! t'!Ít•s dt\ Pquipagem
pa~s:1tlos pPI:t:> Capil.anias dos l'nJ'(os, quP p1·ovn 1'111. nxamo
nas Capilanius. '"'' oonhceimento da wna q11r tiver de nave~a!' e srja approYado nas matcrias quo Rão indispensaveís a
arquisiçií:J do diploma de mestre do pequena r·abotagem.
l'aragraplio llllit·o. O 1il.uln ou diplollta acima, rl:í dir,.iLo a ll:t\<·;.:ar Jtlll' r·illt'll [<:8lados (arl. ::IRí. alinea C), desde
qul' J)l• Yl't'>;o do prinll'it·o litulo sPja annotado por cada urna
das uttll':tc• qmtfro t:apilanius, ter cunltecintenro o mestre de
fi''fJU!'na ,·ahol a::;r1Jt ria navegação de sua circuJJJSCJ'ipção.
\DO. O filnlo rln patrão de pcsr·a, será concedido
Arl
an hrasi c·it'll n1~1irlf' dn :.'I annos que prove nsfar· matriculado
na~ t:ap.lanias dn8 l'nrlos. c·omo pescador·, .)Ja mais de cinco
aiiJHI:' ,. :"'h ~'Jllll'n\'ad" 1'111 "xamo nas mal•~t·ias que são exi~~idas 1 r·l~'·' l:apilaniw: ,J,. i'ol'los para aeqnisi1:iln do l.itulo do
pai rfiu d1• Jll'oca.
ll'f. l!lf. O lilulo d1~ arraos sedt conec!tlidn ao Lrasileiro
111air·,. ti•· :.'I :tnnns qm•, sr•Hdu matricularJo nas ·Capitanias por
111ai,..; rl•· 11'1':> :tllllll~. ''•·.ia approvado em exrt111e nas mat.el'ias
lf!IP f'fio t•\i:-'.ida,; p<·la.'' Capitanias para aeqni;;ir:ãn rlll titulo de
Hl'J'rtCS.

Ar!. í\1;?. O f if.nlo rlr~ pratico será conccdi,Jo ao lu·asileiro
maim· de ~I anHos qtH' seja matriculado nas Capitanias, por
mais de q1taLI'ü annos c que srja approvado em exame das maff\l'ias exigidas pelas Cupil.anias dns Portos, para. acqnifdção
dn tilnlo rlP pmlieo.
Art. .\\l:l. O I i lt ilu tlc piloto fluvial será eoncmliúo ao braf:ilf'iro 111ainr de :.'L anno:-; qnc, sendo malt'i<~tllado nas Capit:mias do,; I<>lados lJllt) tivrrmn rios navegaveil", t.enha navegado l'IIJ r•ntl>aJTar;iil':; elassificadas na quarta classe Ietlras
1\ ~ H -· C ---- D --- 1•: ---·· H ~ ror dons :mnos no minimo
I' sirJo app!·o,·ado nas JJJ:tlPrias do curso da J<:,;eol:~ da Mar·i11ha
Jllr>n•.anle do

J>ar~L

l':tl':t;.!r:tpllll IIJtit·o. O I ilulo acima não dá rlir·dt.n a Plllltal't'aJ· ''"""' t•apil:lo. illlllll'diafo 011 nfficial nas Pntharmwiies
da.~ l.tlll r as r:l:t.s,.ps. sah .1 pr·et'IH'hr•Juio as crJlltl i<"'tirs do art. 187.
Arl.. í!l'1. :-;,.,·:i fll'iliJr•iJ'II lllacltinisfa o !Jrasiloiro IIIUior·
dr· :!I ~llllltls lfJJI'. ii'Jillo ln•s armos de entlmr·q11r! comprovados
"'-"'t ,.,.ri idiío dos rr·ll''' "'~. r~quipagcm passarias pelas CapitaIIJ:tc; dos J>orlo.', ron1 " IJI.ulo de segundo lllaehinista, st~jam
apl'''OYados e111 cxanw das matcrias exigidas pela Escola Naya 11ar:t :t<''l" isir,:fio do titulo rJe primeiro machinista:,
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Paragrapho unico. O estrangeiro nacionalizado, diplomado com o titulo de machinista naval, que revalidar esse titulo na Escola Naval, só poderá exercer a funccão de primeiro
machinista, em navios de longo curso e grande cabotagem,
depois de te!' embarcado como scgumlo nesses navios ou primeiro nos de pequena caholagmn, dm·anfP lrf's ann<JH.
N. 4!l5. Será segundo machini.-;fa o f,rasileit·o maiot· do
21 annos que lendo n-1ais do l.res anno;; de c•tuharque, com ü
titulo de terceiro machinisl a, comprovados pnr certidão de
róes do equipagem passada ]'elas Capitania>' elos Portos, seja
approvado em exames na l•~scola Naval ria,.; malr-t·ias vara
acquisicão do titulo de segundo machinisla.
Arl. ·í!JG. Será terceiro maehinista o lJl'a:;ileiro maior dn
20 annos com mais de dous anno;; tle em!Jarqnn com matricula de pral ir~anln de 111aehi ni~ta. enmprovados P111 rerlidãu
de rl'w;; de cquii1agem pas.~ada pela,; Uapilania~ ~~ f(,r approvado em r•xan1e:; lias Iualet·iac; clr~ progrannua:-: or~anizados
pela 1~srola Naval c por Psta j11lgadas as p!'uvas esoeip1 a~'.
F.st.es exames f;!'l'ãn prPsl.ados mls Capitanias dos Portos rle
prinwira classe oll Eseula rle Madlinistas do ]•;sladu do Pará,
sendo que nesse ultimo rm:o não sprfto :-:njPil.us a .iulg·anwnto
da Escola NaYa! as pruYas t!seriptas.
Art. 197. Para ler matricula de contra-mcsLI'L' é necessario ser brasileiro maior dn 21 annos ter snrvido com matricula de marinheiro rmharcado em navi:Js ria marinha
mercante durante trcs annos, cd não tiver seevidu na marinha
de guerra por igual tempo, comprovará com a caderneta
matricula o t.rr satisfeito Pm exame. na G3ipilan ia dos PortG~s, as cxigcncias para <H'qllisir;ftrl da rnat.rinlla de conframf'stre.
Arl ..]!lR. ,\s lllllhareações dassificadas na prilul'ira l'la;;sc
lell,ras A ·- H - n o na SPguntla elasse leUras A · - ll - llCYClll ter para capitão n para itnm~~tliaLo of'l'ici:w;.; tl1~
nautica
com carta de capitão de longo Cllrso, podonclo ser iullnediato,
em uma viagem roclonlla, o capitão dt> caholagcin que li',;er
mais de f.rcs annos de embarque nnsla classe. quando não fo1'Cm officiacs da Mm'inlw d1; Ortel'l'fl,, do Cm·po do. Armada, da
activa, na reserva on r e fni'IIJad<J~, eorn n nn~! o 1n i 11 i111o riu capitão-tenente.
Art. 49!L As embarcaçõc;; classi ficalla" na primeira classe
lPtlras D - E o na segunda classe lcttrail G - D devem ter
para capitão c para immcdiato ol'ficiacs do nautica com
carta. no mínimo, de capitão de cabotagem quando não forem
o{f~ciacs da 'Mal'inha de Gucl'ra, do Cm'JIO
do. A1'mada, da
achva. na reserva ou rf'for·nmdo:-:, eou1 o po.~to minimo dP. capitão-tenente.
·
Art. 500. As muLm·caçúe~õ ela~õsificadas na lll'TtnPira elasst!
lettr~ F e na Rr;!(unda d<:s~n Jettra E dnYPI\1 tm· para l'apitão
offiCTal de nantJt:a, no llllllllllO, Clllll cal'la r)p >-'f'l;'lllldo Jliloto o
para immcdialo carl.a de patrão dn pesea.
·
Art. 501 ..\s embareaciies elassifil~adas na p1 inwlra classll
letlras G - H, na ;;eRnnda classe l1~lLras F --· G. e na terceira
classe lettras D -- E - F de\ nm f.or pal'a eanitão um marítimo, no rninimo com carta clr~ liJesl.ru rln ["'liUcna eabuta"'Clll
não sendo exigido imrnediato.
"
'
Art. 50~. As emharcacõe~ nlassificatlas na t.ureeira classe
lettras A - B devem ter para capitiio offieial 1I0 nautica, no
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minimo com carta de primeiro piloto e para immediato ~om
a de segundo piloto quando não forem officiaes da Mannha
de Guerra. do Corp~ da Armada, da activa, na reserva ou reformados, ·com o posto mínimo de P-';'i~eiro-tenente ..
Art. fi03. As embarcações classifiCadas na terceira classe
leffra C devem ter para capitão um marítimo com carta do
palrão de re~ea, não senrto exigido immedialo.
Ar L. \JO 1. As embarcações classificadas na quarta dasse
ld t.ras A -- H devem ler para capitão e immediaf.o official da
ntarinha mPrcanle, co11t carta de piloto fluvial sendo ou não
pratico do riu ou lagôa ;i navegar, quando não forem officiaes
da J!w·inlw de GuCI'm, da activa, na reserva 'lll reformados,
t'lllll o ]HJsto !ll ininto de primeiro-tenente.
Art. 505. As cmban·ar;ões classificadas na quarta classe
lPfra:; C - E -- F -- L - 1\l devem ter para capitãJ, maritinll' eom carla de westre de pequena cabotag-em ou pratico
du rio ou lagôa á navegar. não sendo exigido immediato.
Art.. fifHi. As en1llarcaçõec; classificadas na quarta classe
IPI f ras D -- G -- 1 - .J - K devem ser dirigidas por brasileiros com carta dn arral's ou pratico da zona á navegar, exccpLuando-sn as da lefJra D. como menos de 10 torwladas brnfa~ que pol]pm fl'r par<' patrão um maritimn eom matricula
d" marinlwit·o.
Art. 507. As mnbar ~ações classificauas na prlrneira classe
ldlt·a~ A B - C de' crão ter além do capifão c do immedwfo: trPs officiaes de nau fica dos quaes um pelo menos com
carta clp primeiro pilr,fn e os demais com carta de segundo
piloto, sendo que as r'a l•'ttra C, com menos de 2.000 toneladas brutas, terão dr u~ officiaes em logar de tres: quando
niio forem pl'imciros-fcnentcs do C01'1JO da A.1'1nado, da Marinha de Gucrm. da artiYa, na reserva ·Ju reformados; um
primeiro rna<~hinista. nm segundo machinista c nm terei!ÍI'o ma c h in i~f a para cada 150 cavai! os
nom inaes, Lodo3
co1ll cartas dessas elasoes respecf.ivamenf.P, desde que
wio sr·fmn euycJIIWi1'os uwehinistas da l'lfm·inha de Guen·a, da
acliva. na l'l'~eJ'\'a <Ht rnfor·mados, rom os postos mínimos de
capitão-tenente. winteiro-tenente e segundo-tenente, respecf ivamenLe.
Arl. 508. :\s embarcações da segunda clasl'le lettras A B - C - D, deverão ter além do capitão e do immediato.
dous officiaes de naut.ica sendo um com cart<J. de primeiropiloto.
Art. 509. As embarcações de primeira classe Iettras D E com mais de 1. 500 toneladas brutas, além do capitão e
do immediato, deverão ter tres officiaes de nautica c:Jm
carta de primeiro piloto ou de segundo piloto, e dous
officiaes. os de menos toneladas; um primeiro rnachinista um
segundo machinista. c um f.erceiru amchinista, para cada 150
cavallos norninaci'l, fodos com cartas destas classes respectivalllente. desde que não sejarn engenheiros .rnachinistos da
Mal'inha dr? Gucl'ra, da activa, na reserva ou reformados. com
o.~ poslos dP capiliio-ft'lll'!llc, pt·im<'it·u-Lencuf.t~ t~ segundo-tew·nle.
Arf. 510. At: mnuareações de terceira class,~ alem do caP!Lão e do immediato, deverão ter para official um segundo
piloto ou mestre de pequena cabotagem: um nrimeiro ou segt~ndo machinü;la e dons tereciros machinistas.
todos com
r.nrf.as das re::<pccl iYas classeR.
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Art. 511. As embarcações da quarta classe lPttra11 A - B
além do capitão o do immedial.o, devem ler dous yn·aticos diplomados das zonas que Uver de navegar. on um pratico e
um mestre de pequena eabotagem; um primeiro ou segundo
machinista c um terceiro machinisl.a, todos com as resi,ectivas cartas, si não forem engenheiros rnachinútas da Marinha
de Guerra, l!e eapitão-tf'JH'nlc a f'Pgundo-tencutc. da activa,
na reserva ou r c rm·11mdof'.
Art. ri I~. As c~mhareac:ííPs ri" pri lllf'i l':t r·.la~ci>~ ]()r.! 1·as A
B - C - D -- ]<; f.urão unt fo~uis!a por IJ'f1s fnl'nalha:;; eum car·voPiro por c·aldeiT'a n por qnal'ln. ;;nnclo

qtJ(~

o~o;

das

letf.ras A - H -- C tPI'iío Ji>>lis um-'Togui:-d_tl. pnr· rnachina motora P IJOI' quarLo " mais um i)ara paioleiro ns das leLtras

D-E tcriin maiR urn fog11i~la para as tnolcJT·as, nã1 por machina, lambem JHH' quartoe~ e<•mclo-lhes di~pcn~ado oaiolciro

fixo.

Arl. fíl:l. 1\;; mnban·a\.'ííns da snguncla l'.lasH• lerlnts A
H --· C -- J), si LiVPT'PIII 11111lc11·Ps lc~riio pn~~Pal lmhili!aclo a.
juizo das Capitanias dos PPrlo~. de I'OTIIIIIIIIII :ll'c:c·ll·du eon1 og
pl'l •pricf arioc.. arntadun:s ou c:api I ilc.<o.
Art. fí I L As Prnh:n·ea«·íírs da t.c•n·l'ira 1·lasse fpflra>; A
B deverão !Pt' 11rn fognist;\ para t•ada ralclr:-il'a e 11111 J•:lra as
rnaehina,; I' 11111 l'~n·yoc•ir" para flua~ ralclc•ira:;
11ara l'ada
quarto.

Art. !ílr•. A~ «:lnban::u:íí•·:-; da qu;u·la c:l<t·""' !PI!r:J•, A--- B
deverão 1m· tllll foguista JHII' c·:tlclc·ira 1~ 11111 t'UI",oPil'tl por duas
caldeiras para cada q11 art.o.
Ar!. ~iiG. As cmiJareat;iJPs da prirnPirn cla~;;D lrtlras A B - G -- D -- E dcvrrão Ler, alt'·m do cntttra-IIH'SI re, qnaf.ro
marinheiros quando ti,·nn~nt atc' quat.ro Jlt•rííc:s l' 111ais 11111
mal'inheiro por porão qtw l'XI'Cd!'r c!~ •quatro a:.; cJas lnlras AH - I\ l.criío além de sris mo«:os mai~ tantos q11anlm; ft•r a
melar.k rl.1 numero lotai de 111arinhciros; as rias ldLra~ C - J~
ferãn além do>. marinln~iro!'l, rl•111fi moc11~ P mai~
tanto;;
quanin~ qnanlo fô1· a Jlll'ladf' do nunH'I'" lol;tl de marinheiros.
Ar!. 5l7. As crllharc;w(,po;; da lcrl't•ira C'l:t''-'P lc;l!.nt.s A
B, deverão ter, ali'm do eoinra-1t1c~Lre, Ull~lro !11arinhl'iros c
trcR J1l0ÇOS.
Art. 518. As emhan~açõe!'l da qual'La eJa-:~n Ier.r.ras A
~. deverão ler, além do conlra-mesl.rc, Lrcs
lll[l!'lnheit·os o
tres rnocos.
Arl. 51\l. As cmbarraçut:fl da segunda classe Iett ra;; A
B - C - D, f.crão, alr'n• do enn!ra-mestro. o mnnPro de marinhcit·os c de nwt;os nc:et:ssarios :t navn~ac;fto á .i u ir. c• das Capilamas dos l'orttis, de t'OIIlllllllll at'l'.ill·do ~~0111 os Jll'npriet.arios, arrnadorcs 011 capitães.
Art.. 520. As f'rnlmrcaçííns da pr·imPi r·a c! asso IPI.! "<1.~ A
B - G, deverão tcl', no 111inimo. dous tl'legrapltislas; as da
lellr·a D; «lcvl'rão ler clone.. a:~ da !cUra 1•: I\ as tlrr~ lnreeira c
q11arla t·laf'se li'LI.ras :\. -··- B. dennn fpr 11111.
Al'f.. rí21 . Todas as I'IIJhan:a~.:ties rPgic;l.r:ula-; dnvcrilo ter·
11111 l':tt'!IÍIIIl'Íl'fl--!'alafa!P; 11111 !aifniro para t•ada 10 passa~eiro;:;
dn prilneira rlas:-;e e um para cada l:J passag-ein•~; do Reg-unda
claRse; dependendo da Jl:tvl'g-ac;:fio a qttP "e cll:st i na !.t:t·i'ío dous
a cinco co:dnhcin1s, dous eopeiros alént do un1 !aifci!'O para
o capitão c nfi'icialidadP c ou!.ro para ns machinis!as, um
paiolcirn, urn

sub-contllli~sat·io

e um eullllllissnrio.
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Art. 522. As embarcações das primeira e segunda classe!!
lett.ras A - 13 _ C - D. e de terceira e quarta classes lettras
1\, deverão ter um medico e enfermeiro.
Art. G2:J. As embarcações da quarta classe lettra:~ N - O
P -- Q -- lt _ S - T - U - V, terão para tripulantes o
pe~;soal matriculado necessario á segurança do emprego
a
quo ~e destinam a juizo das Capitanias dos Portos de accOrda
com os proprietarioR.
Art. [)21. A tripnhu;5.o das cmbarcaçõoR da Marinha
),Ir.reantc deverá nsar uniforme, de accôrdo com o regulamnntn rias cnmpat1llias a que pertencerem. desde que este não
~c confunda com o;; adaptados pelas
corporacões armadas
ouvida a Capitania dos Portos e approvado pela Jnsnectorus
de Portos c Co3la~.
CAPITULO IX
DA MATHIC:UL.\ DO PESSOAL DA MAR ,NHA MERCANTE

Art. 525. A matricula pessoal c 1mo mscrtpção, tnstaut·acla nas t:Hpil.:mias de porto~> c rep·1rtições della denendenlc~. r!o~ indívid110S, maiores de 16 wmos. nacionaes c estrangeiros que desejam se empregar nas embarcações mercantes,
na pesca, servir em embarcações ou sua estiva, operarias do
officinas navaes, estaleirJs c carreiras, é o documento obrigatorio a taes indivíduos para exercerem suas actividades
profissionaes.
Paragrapho unico. E;;sas matriculas conmrenendem tre:>
cal q;orias, a saber:
a) para o~ indivíduos que ampreguem suas actividades
profíssionacs na.~ embarcações mercantes officinas na:vaes,
estaleirO'i C carreiras, nos ServiçOS das embarcações pertencentes ús repartições publicas :federaes, estadoaes e municipaes o dos civis que se empreguem na marinha de guerra.
b) para o pessoal que se emprega na esl.tva de carga das
embarcações mercantes;
c) para o~ indivíduos que exercem a prorissão de pescad(l!' .

.\rl. :J.:?ô. Todos o,; JJrasileiros matriculados nas Capitanias ou repartição dellas dependente ficam sujeitos ao sorl13io militar sómcntc para o servtco da Marinha de Guerr·a, na
fôrma e na {!poca determinada pelo Governo e por ta! mot.ivo
ficam isent(ls rle qualqueJ' outro serviço militar ou milícia
Psladual t\ lllllll il'ival e formarão a reserva da Marinha de
Guerra.
Par:tgraplw unico. O matriculado que dentrD de seis rne::.t::; após ter sido Lit·ada sua eaclcrneta-mactricula, não estiver
m,t~z·cemlo ou LivPr t~Xel'cir\o o ramo de vida para que se mal riculou, ficará sujeito a qualquer serviço militar.
Art. 527. A maf.rieula das lettras a e b do art. 525 se
effeclua na capitania elo porto ou repartição della dependente,
á Yista de requerimento assig1tado pelo proprio ou a seu rogo
perante o capitão dos portos ou s~u~ representan~~s ~ duM
lt>~if'munhas. devendo conslar na peticao: o nome, fihacao, na~~~-~m

u
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cionalidade, idade, ostado, rosidencia e ramo de vida; o requerente junlará Cürtidão de ida9o ou tloClpnenf.o lcgaJ que
a suppra c, em sua falta, vodora. ~c! accetla deelaraçao de
idade, assignada em pre~enf;a do eaptl a~1 doK ~orf.o::;, eorn_ d!-ias
testemunhas, pelo pret.Pndcnlc á maLrtcula s1 fot· Jn·a_fllirtro,

é:l.tcslarlo de t·nnflurla, pa~sado pl'!o tldcgado •!n po_I!~)Hl ~do
dt~ pn·.frrrneia radPrtwfa. dP 1flcr~Llll<.'a\:a0,
atl!~slado r!P \iHTinat:ilo: "~'S~'s •hw:tllll'!l{nc; llt'am arel!!vadus na
eapilan ia ou n•p~trl içiío dPil;1 dt'fH•ndcnt ''· 111~'11US a t·adet·nel a
I! c idrn ti fieaçfio.
~ f." :\os 111l'1101'!'S dt• 21 HllllllS SI' r:-; l~Íl':Í llllllhl'lll, ]lO!' ('SI'L'tp(o p firma n•t•onhPt'idn por notaeio pnhlit·tl, n IH't'llli:-<-<iío
don l'a('s. lnlorPs on juizes t'Ollli'l'lrniPs.
2- .. Para ()fi (•slt·allgf'il'(IS ra 1'->w-ha lll:lÍS a 1'"\ l~CrlC ia de
dl'clal'ar:ão do l'I'SJWdiYo l'llllSill. Sl'l'\·indo t·s~a d" !JCf'll\:H. c
com o PH"sn.porlt·. na Jalla dt• ""''111111.'111" pr"priu. JII'<IVar;í. a
irladP c a id,•ntidadt•. da pt·s~on.
§ 3." .\ eapitania nf'1o !lla(t·irular:í, _,ol• tl!tilH!III'I' prt•f,.xlu,
indivíduos mr•Iwre:; de 1(j annwi.
§ ''-" Para a~ malrieula,; da ldlra 1·, que ~o podt•t·fío ser
dadas n hrasileirns, niio :;;r•t':'i I)XÍ~illa a p!'l.ição 1:snipl a c
sim IJCd ido \'l'l'bal. rir•\ ('JJIIo 11 prnl<'llill'lll 1'. lt[li'CSI'lllar OS dt:JOaif: documentos; na falia dl' diWllllll'nlo CIIHIJH'ulmtul'i<l de
idade. a papeleta ou earl ií11 l'lll'tllll'· ido pela 1\.I'Parl i1_:ão de o3aude
r•uNira FPr[cral aos que SI' \aeeinam poder{! substiluil-o,
il~ndo que para os m.;trangoit'tiS 11ac.ionalizarlos hrasilntt·os se
CXigirlÍ, afl>m tfaS dispo;;ir;fli'.S 00 artigO 1'. paragmphOS allfl'rbfCS, mais a apt't'Henl at;iío í'tu orig-inal do l1llJiu llll r a ri a de naeinnalizm:n.
§ fí." As maiPknlas do pamp;mptw ante.rtor s;io gn~tuilus
e rltSfWJumdas do ]m!!-'amcnf o dr: I a xa~, niio podendo o pos.~uiclor
dollan fazer nso ]Iara ont ro ralllo d~: vida. sem dPlla con,.:;tar a
tramJcrcneia soh llCna do lltttlla de 30$ c baixa da malt·ienla.
Art. 52 R. A matricula úPvnt·á conl c r: nome, l'il iat;ão, Ifficionalidade, naluralirlat!P, idado, l'l'!'lidollt'.ia, ramo dP- vida, signaes caracterisl.ieus p. ]lal'l.it'ltlat•t:s, potlnwlo Htnis ser adnpt~da Qnalqttl'l' lll'Ova dt: irh-nl idade quando 11 ( {11\ et·no .iulg-ar
conYenicnlo o a ai'isignalum dn nmtrienlado.
§ 1," Depois •k fl'il u o laHr;autcnlo dt• tar•:, "''t:lat·at;Cil:s em
livt·o especial do reg·islt·o. dislrillllido ~il'f'tllldo a ordPill alphabctico 1!0 nome dos nmll'ieulatlos, Sü enlrl'garú 11111a carkrnctamatncula, 1:onfornw o tnodl'lo apfJL'ovado <) q11c servir:'t paea o
inrhviduo cxorcet· a i'Ua prol'is.-;;w, fPndo lollas as suas folhas
!'ubriradas pelo capitão dos portos ou quem olle determinar.
§ 2. o Na caderneta- rnat.rirula so fariio as annolaçüos da
data r- lugar· tio emhat'((llt' 1\ dosntuhat'IJIII). IJIH\lldo ~e fartar de
cmbar·r'IH:õt·~. adJni.~~flll, dl'tui:.,ão no::
Olllr".~ raso.~, causa
dt-ste, t:omporlatHenln, ea[laeidadP, o 1!1)1!\1~ da cmharcaçfh.
c nomn da offioina na\al. e~taiPiro 1111 t:arri!ira, nunterJ e
olasse, p:n·to dtl rcgisl t·o n c.yAI.cma d1: propulsão. J<:ssas annot.~r_:õn::; t:nm ·rxr.l'pt;fío rl;~s~ -df' l'Ollrlnctn t• ilahililar;fín, que ,,,\
nt.O lançadas pelos t•atltl.aes dns P·n·tos 11\Pt!JanltJ eommmlicação escripl a ~(li' los capitãt•s t•u d!r~etnres de ofl'ieinas, cte.;
(art. 532) serao lanr;auns pelo r.apttao da r\mharcacão ou dir·ector da officina, o te. (,_)ualt}uer declar:1ção cseripta na caderno ta, difforonte daquc!Ias annotaçõos qut• se referir ao
t~atricul_ado,. l_ançada pela autoridade n~val chefe de reprtic-ao, esta SUJeita ao pagamento do seilo rm estampilha por
enlender-s!:' e o mo f e t'lllll. I'Xrr p~fio fei 1a do «v i ~l'-'».
ü

!ogar de rnnt·arl ia,
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§ 3. • Nas cadernetas dos capitães de embarcações as annotaçõcs que a cllc compete lançar, a que ~c rc.fere o paragrapho anteri:lr serão lançadas pelos proprJetarws ou agentrs das embarcaÇões, que farãJ as communicacões referentes a
ronduefa e hahilitacãu por eseripto. ás capilan:as.
~ 4. • Tambem annotar-sc-ha no livro de matricuh o que
r~onc.Car na cadPmcLa referente ás tran~erenci!ls de ramos de
vidn, baixas de mat.rkula, resultado _de mqu~rttos on pr.?cesso
a que tiver rPspowlido on tlerlarar:oes allmildas nu § 2. sem
pag·amcnto d<> sello. _
.
~ 5." .\' r·xr·epr;:w do,; anaes. remaaores,
esltvadorcs o
npP.rarios, qiH\ r\OI!Jo f:w, :-;r.J poderãJ empregar-se pat·a o que
sn matrirulararu. os demais matriculado:; podem se empregar
na mWPg·ar:flo do f.rafe~o rio porf.o ou não, sem transferencia
d11 ranu riP. Yir.la na rnaf r ir~.ula, sendo r•ssa r•xi;;<'tll.lia obrigafpria para aq111~llf'~.
§ G." Aos )Jescarlores sm·á permittido emtH'egar-sc ·1~a naYegar:ãu do trafego rio )IOl'fo ou não, desde que 1'onste em sua
caderneta a tramfcreneia de ramo de vida, que pódc ser por
lrmpn detm·minado, )lag-;uulo em estampilha a taxa prevista
11a ultima pa!'tl' do § :!" rlesf.e artigo; essa tran,;fereneia será
para esti nulo!', llJO~"· remador on marinheiro, conforme sua
aptidão, "· fimlu ., t.Pmpo ria lransferenria, r:mtinuará a
r•xct·cer a pnfissão rio pescador.
§ 7." _\.s '3:-:-praças tia Armada de máo comportamento, só
1•tH lerão matricular-se dom; annos após a baixa, comprovando
cnm docunwnlu policial ter tido nesse tempo bom pr0ceder.
Art. rJ2\J. A baixa da matricula, implica cassar a caderuda definitivamente ou vrovisoriamente, só será realizada~
1", em virtude do requerimento dos matrit.mlados e por
e:n;sa .iu~tifieada, e após o eonsentimento do capitão do!l
pt•r tos;
2", por conrlenmação passada ern julgado;
:J", drpois de tlous annos sem qne tenha o matriculado
]I'Yailo a ::;r ta eadrmrta para fWt' lançado o «vis!.o» (art. 168);
1", Illl caso prcYisto 1111 § 5" do art. 527 e art. 315, paragrapho unieo.
f1•, quando t.ivm·r.m niLeradas com emendas ou rasura as
annolaçües tle rmharqm~ on admissão ou demissão, desembarque, hahi I ilaeãu ou e.mdncLa na caderneta-matricula, não
constando de declaração a causa pela autoridade competente
a fazer esses lançamentos;
f>•, quando o matriculado usar caderneta que lhe não
p<Tlcnr,:a, sr•r11lo lt:ancadas as duas matrieulas c sujei! ao. ambos
JJ!afr·Jelllados it nllllla dl' :!110$ r•ada um;
7". qnando H\ VCL'il'ir·at· que qualqtwr individuo jn. matrirnlarlo l'fll llllla eapitrwia. rPqnet·cu e oh(cve nova matricula
ern onlra rapit.ania, sem tct· sido eumprido o que determina
a alin!'a 1•, fieani sujeito a mulla rle 100$, só podendo exercer
f> lia pr·o ri-'oHlfío ~r· is r Jli~ZPS apr'ls o pagarnont o da mu !ta. com
,,n,·a earlrrnrla:
8", qnanrlo sc r~rr n pr·Pvi~fo nn al'l.. 268.
l'arag-rapho unit·n. Os nml!'iculados que tin•!'(Hn suas rarir~J·nrlas ras~arlrts, ~ü . poderão exercer suas profissões com
ml\·a raderrrrf.a, drpr11~ rln nm anno, si apresentartmi dormmrmlo de aut.ol'idade policial declarando terem bom oroeerlrrJwnlo duranfr r·~~n tempo.
,·\ri. !í:lll. A~ r·adcrncl.as-mafriculas serã.o renovadas
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.quando estiverem esgotadas, viciadas ou inutilizadas quando houverem sido :Perdidas, ca~o este que deve ser justificado,
~u ainda quando o dono
mudar seu domocilio para outra
circum!llcripção e, neste ultimo ca::;o, deverá requerer sua
inscripçã1 á capitania de seu novo domicilio.
Na nova eaderneta-matricula far-se-ha dcclaraç.ão da Capitania que expediu a cadrrnefa-mafricula anterior e sau numero.
Pa1·ag-rapho nnicn. A Gupil.ani do.s Portos que Pxt.rahi!'
essa nova cadernefa-mafricula enviará a primeira eatlcrnota á
capitania em que foi feita a matricula para que se.ia cscriptursda a sua baixa no respectivo livro.
Art. 53t. Af; cadernetas-matriculas serão visadas twnudmente na énoca prefixada neslc rpgulamento, art.. 168.
§ 1. o O "visto" será lançado nas folhas soh o t.il nlo "Ob:;crvações:~>, não ·pngrmdo taxa. ~~ no r•'gisfro da !llafrieula.
§ 2." S6 o proprio mafril'ulado poderú n~erlwr a t:atlc\1·neta com o "visto"
Art. 532. Os attestaclo" d1' comportamento e hahil ilação
passarlo.~ pelos capitães <le Pmhat·car;ões 11 dirretores de officinas. r!e., srrão annof~ldos pela rapihnin na carlcrnet.amatricula . com as dcsignnt:iirs· sPguinfPs: --- nnlll -- Tiegnlar - e - ;\[áo -~ para o <'Omp •rl:unentn ~~
Ha.,f:!nlc -Pour.a - e - Nenhuma - para a hahilif.ar,.ãn.
Paragrapho unico. Esses at!!'stados ficarão archivados e
catalogados alphabefiran-renle na,; Capitanias para servirem d;~
verificação da conducta e hal1ilifação no caso de ser dada segunda via da caderneta-matricula e nella poder constar na.'!
observações com a exigencias do § 2" do art. 528.
Art. 1í33. Os commissarios e sub-commissarios deverão
ser l1raRilniros c aprescnfat' :\.~ r.apif.anias propostas do capitão ou proprietario de que vão St)rvir nessa qualidade a Lot·do.
Art. 5:14. O marinheiro não póde ser matriculado como
tal, !'lt'lll fet· sm·\·ido, durante duus nnnos como moç:o a bordo de
emhan·açfio mn viagem, eomrH·m·atlos com a eatlornela de moço.
provar qne sahe dirigir Clltllarcat;ilo a remo e a vf'la, ler conhecimento da arte de marinlteit·o, iHclusive llfiü do In·umo.
§ 1. o A's ex-praças da Armada silo dispcnsatlas as exigencias do art. 1í25, podendo lirar carlrrnel.a tln marinheiro
ou foguista desde que tenham servido fres mlllos eom bom
comportamenf o. vcrifieando-se JIOla e adornei a de praça.
§ 2. • A' ex-praça ti dispensada petiçfw e~>mripla para se
matricular flesde que apresente sua caderneta de praça ao capitão dos portos, a qual ficará archivada na capitania.
Art. 535. Os fognis[.as deverãn f.er st~rvicto rlnrante trel!
annos, em viagem. como <'al'Yoeiros. eomprovattúo com a matricula.
Art. 1í3G. Os artífices deverão apresentar at lcslado tle
vroprielarius de estaleiros Jegalmcnfc licenciados c com a
firma reconhecida pOJ' lahelliflO, t!l~;;tlü qut~ nfw I ·~nham perteuc itlo á Armada.
Art. 5:37. ( lf< offieiacs e P\:__:ol'liciaes do Corpo tla Armada,
terão sempre a matricula de capitão d" wugu curso; os engenheiro;-; maehinistas a de primeiros nmcll i 11 i.si a~. os machinisfas auxiliares da Armada a de segundos machinii:'tas, os
mecanicos da Armada a de IPrceiros machinisfas; os sub-ot'ficiaes da Armada a de contra-mestre, eorn t;xccpção dos artífices. enfermeiros; rJ,~sdr• que apresentem ~uas uaderncstas subsidiarias dos livros de suce<JL-ros, com a pdiçGo solicitando a
matricula.
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Art. 538. O individuo·que perder a matricula só poderá
adqmrir outra na capitania que expediu a matricula per.dida,
por intermedio da Inspectoria de Portos e Costas e depois de
apresentar certificado de desembarque da ultima embarcaçft.o
em que esteve embarcado ou officina, etc., que tiver servido,
cumprindo-se o disposto nJ paragrapho unico do art. 532.
Art. 539. O arrt>P~ que quizer exercer cumulativamente
us funecõe~ de motori~t.a e vice-versa, deverá prestar o exame
respectivo, apostilando <' secretario no titulo de arracs e matriculas a nova aptidão, sujeitando-a :\ rubrica do capitão
dos portos.
Art. 540. As sc~'mdas vias dos titulas só terão valor
quando trouxerem a ruJ,1 ica do capitão dos portos e carimbo
da capitania expedidora do primeiro titulo, precedendo autorização à a Inspcctoria de Portos e Costas.
Art. 5 '!l . As mal.ric:ulas de p'raticantes de machinista o
de praticas e molori;:;ln.s. serão dadas aos brasileiros maiores
de 1G annos que provem com attestados de estabeleci-mentos
de instrucção, offieiaes ou equiparados, terem sido approvados em rxame das materias exigidas por este regulamento e,
rm rasn ronlrarin. snJei!em-~=~~~ a esse examr nas capitanias de
portos.
Ar L. 542. As tllaf.t'ietl"las de artifices para os que tenham
servido na Marinha de Gnerra, serão dadas com a apresentação
da caderneta ~ubsidi~ri.t do livro de soccorro,;.
Art 5.\3. As mafr;culas para motorista serão dadas aos
lJrasilrn·o::; rnaim'es rle 1B annos que provem terem sido approvados nos exames a que foram submetlidos nas capitanias de
portos.
Art. 5H. As matriculas 'para telegrap'hista serão dadas
aos brasilriros maiore:' do 20 annos que provarem com documentos compcf.ont.oil o firma roconhecirla, serem conhecPdoros dt) sua especialidade.
Art.. 5i5. As mafrieulas da alínea a rio ar! .. 525 comprehendcm as designações f;egnintcs: capitão de longo curso, capiLã.o dn eaholag<>m. prinwiro piloto, segundo piloto, piloto
fluvial, pratieo, mrdi<·n. machinista de primeira classe, maehinista dP segunda eh.;~c. machinista de terceira classe, praticante de maeh inista, pr:1tirmnte de piloto, praticante de P'I'atieo, molot·is! a, !.elegraphisl.a, commissario, snh-commissario,
mestre d<> pequPna cabotagem, patrão de pesca, contra-mestre,
escrevf'nLe, <'nl'ormoiro, al'tifices (comprehcndendo esta denominação os electricistas, calafates, carpinteiro, serralheiros,
raldeirriro~. fornriro~ o domais operarias navaes, barbeiro,
padeiro, marinlwiro, nnço, foguiRta, carvoeiro, remador,
an·ars P f aifPi r o (que comprchPrHln rozinheir·o ajudante de
r·uz in h a, <'I'Pado P eamaroira) .
'
Art. 54G. As malrirnlas da alínea b do art. 525 serão
par·a Ofl cstiyadore~·.
Art. 547. As mal l'i<~ulas da alinea c do art. 525 serü.:J
para os JlPscadur·es.
Art. 548. As pl'qvas de aptidão dependentes de exames
s[")dio adquiridas rtor j•1termedio de petição para exame afim
de serem juntas com as r!.emais que independem de exame, ás
constante.~ do art.. 527, para poder receber a matricula que
pretende.
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Art. 549. Afl pcti1:.i"íe"i para r.xamcs nas capitanias de portos, além rio scllo l1m estampilha _da petição, terá mais u~a
estampilha dn 10$ no ln;ar delcrmmado ao dPspaeho do capitão do porto. a qual será por ellc inutilimda.
Art. G!'ill. Os candtda t0" a ps~r.:;; exanws, parrt a Piles SIJrem sulnnet.Lido:;;, dr.ve11: insl.t·uit· suas pefi(,'iiPs com os !IOcumrntos qu11 eomp·roYPIII: ~r r· ltrasilciros maiores de 1 ü anlJOS, não l.r~rem defeito physico. não :o,offrrrrm 1!11 molestia incuravel, tl.'l'f'l11 a visfw I'Crmal, sPl'f'Tll yar·cinado." a mr•rwfl de
r·i11eo atmos da data da pf'tiçi'io.
Art. !í51. Par-a eatla nxaminanrlt~ sn lavrará f r.rmo em livro proprio, cscl"Ípto jlr.ln Rrrrrtarin da r.npilania. por rllc nRsignado c Jlf'ios exarn!nadorps, ~ujf'ito r~l.e termo :'t taxa Plll
P~tampilhafl, ronfornw a lei de !'ohmnça de sello.
Art. 552. Os examinandos que fm·em inhnuilitatlos em
examrs só poderão r11p"Lt1--ns drpnis de Ires mezPf\ .
.\ri. 5G:l. O ranrl iria!" n Pxanw pagar:í. a qnanl.ia de f•$ a
cada !~xnminodot· que ni•, for funccinnarin da capitania.
Art !í54. Do re,ullado do!\ Pxame~ ~H'l'Ít dado ao examinando crrtidão dn IN·mq 1ln rxame. medi an!.c rwt.içiio.
Paragrapho unieo. A I'Pt'f.idiiu r~f:'í SIIjf'ila an n·agmnr.nto
<lc :;rilu Cil\ E'~tamyJll'!IM.
Art. 555. A me~'l e:xaminadora será comtmsta de. nma
parte constante. fllll\ "r:·:i " l'apit ão 1!0 porto, SPU ajurlr~ntc. um
fnnrrinnar·io eiYil fl'd"!':-<1. n a llai'I.P yaria\·1'[, qn•· .'•Pdt um dos
•'>eguintcs nwmltrn.~: um pratiC<\ 11111 madiiui.c;la 1111 motorista.
11111 Jncslrf) de peqtwna cahnl.agnnl, u111 al'l'llf'"' ou patrão de
pesca, "• na falia dcst..~, t•m Jlf'~eador matrif~ulad" de reconhecida. rnmpf'!Pnria, ronfoi'TliP a r>~t•f'<•ialid:ul•• 1lo rxamP a ~er
pror('r!ido.
1.;

C:\ PTTT 1 LO I
PR\'I'Jr. \!':TER DF. 1\1.\CHl"'ISTA, llF. I'HAT!f:n F. IW PILOTO
t·: 1\1 0'1'11111 STA

Art. 55G. r.onHta~·fi,1 p:;~·p:;; Pxame~ <li':
a) leitura e eseripl.1 em portuguez; }l'ratica 1la~ opcraçõe!';
f~nda.mentaf's ~obrr. 1111nwros intPiros, noçiies dP fracçú•~s ordmarms e rlf'rJJnaP!'1, de s::~l Prna metrii•o e rln mm·phologia
grnmr.l.riea;
b) noções de nHwhina~. ealriPit·as n motorr,s de explo~ão
('ffiPI'Pgados a bordo. Esta alinf'a r~ RÚlliPIIIP para os pralil'anf.ps <In m~rlti nist as, QIHl dPYI'rfío pJ·ovar· eom d•w.lfHH'ni os f nl'f'JH
hPm SPI'VH!o um anno corno l'og11 i:'ll.as <' o11tro eo1110 •·aldl'i'<'iro.
ferrfd~·n, foi'IH:ii:o. a.iustador· n"u ~··nalhPii'O, a bordo ou rm
cst.uletro~. offwmas ou f:lltriens. EssPs dnetllllf'lllos dr.vcriío
ser _l1assadus pelos Jlroprif'farios dos ~·slalPil'us. nl'l'ieinas P
fabnc~"· ou quan1!0 Jll'Psf ados a hot·do. pf'!o {'anit ão da Pmbarcarao. com as firma> rer.onhPri•las por f ahc!lião:
_c) c:onhPrimrntn dr l'lmto.~ dP ngulh:1. nn(';_-II'S dr arte df'
marmhe1ro. O.'. pratir:-tnl• ~ d,, mrtl'hini-:1:-~~ Jlfí,, "~tfío oujeitn~
a esta ai i tlf'a:
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d) conhecimento p'erfrito dos diversos motores, seu funccionamento c reparos. Esta alínea será exigida sómente aos
lll'asileiros ou estrangcll'(,f. quo desejarem a matricula de motorista.

f:APITU:LO II
PHATI~!lfl, PA'N\ÕER DE PJ1:flf:A, ,\RRAES,

MESTIRR DE PEQUENA
C.\HII'L\fiE ~I E f:ONTRA-:1\lESTI\E

Ar!.. !í57.
o) leitura

Cnn~farfin r~srs

cxamrs de:
r•m portugucz, praf ica rla~· nprrar•il•s
nnrnPros inteiros:
li) t'tlJtltr•eiltH'nfll da ar•fp df' marinhriro. nso do prttmo;
r·) afral':rr· I' d1•:mtral':tt' a l'mbnreat_:ão r•m qualllUPr cir~·~r.r·i·pfa
frrmhtllll'llfap~ .c;ohl'l'

l'llllt~fancia t•

i'

Jogar;

!I 1 llllllll'im dl' dirigir· uma Pmharcação a rumo de agulha

011 a Yl'la. tt'ndo r•m l'tJilsidPrat:ão o vrnto r corTnntr;·
'') dir•'l'l'iio rla.'i Cill'l'l'nfPs na zona a nan•gar: l'~fa alinea
lliit• ~Pr·:'i. r•xigida pam ronl.ra-mestre;
·
{) vento~. l'lll'l'l'nf I' 'i reinantes e suac; époras, precaucões
p:na apmvt•Ítar ou eYif:tl' srus pffrito.~ na mna a navegar;
nii11 SPr:'t I'Xigir!o pnra " ronlr:\-nJPsl.rn;
rt) ·J•Prlnls orr'tllf a~, h:ti~:ios, ranaes, barrns. Pios, portos
flp abrigo, man'"" ,, ponta-;, mnrlos df\ faz·er a navegacão da
Zllli:J a 11:JYf•p:tr: llfÍt1 c:t•!':Í I'XÍgirJO para fi COTltra-IDBStre;
hJ ltw": I' apitos n•gnlantentar·ps pllra a~ embarcaçõpg
n:• ,-~·r-ando tJll paradas " nwdo dn PVitar abalt·oamento;
i) nwd" d1• :'ah·ar rw~sôa 011 ohjneto que raia n'agua;
;i) rr~m;; rlt• navPg-açilo rm att.rnr:fío ao haliznmrnto; não
f.Pr:'t PX igidn par a l'onf ra-mP~t rn;
/;) ant:trTat·. rll''anwnat·, da!' on tnrnnr I'PhtHlUP a f'IDhn rra~í'íP~;
l) 1·•·~~Tas da poliria na\·al, rlevere~ dos eapilfirs de rmhn r·ra!,'ÕI'.-:: não 't'I'Ú P•X igido para cnnt.ra-mest.rn;
111 I nr"d" dt• I'~ f ivar a carga. no~ porõe': da rmbarrar;:lo, só
Pxi·~ithl p:u·a conlr:l-Jlll'~t!·t•:
11) ll'u tio·; app:lrl'llitl' dr JH'~ca, ;::ó exigido para o vatrão
dl.' pr~rn:
o) J'P~tras '"PraPs rln !lP!!Ulamrntn da Pesca, só C:!.igldo
par a ~~~ patrõe-; til' JWSt'n;
?Ji l"~ptH'as 1• lt~rntri'R 111ais pisc·oso;:: f' Pspecil'.' ilP peixe das
~on:r·' n flt'~r·ar· ..'i,·, 1•xigido ao~ pal.rr}PH dl' JW:it\fl.
:\rf. ftGH. ,\o r·r:ndirlalo approvndo 1'111 exnmP.~ lhe iCrá
datlo o fifnlo. t'Xi''']Jfllnnrlo o do art. 5GG confurmP o modelo,
snndo n., elarns prt~l'tlt'hidos ú finta n :í mão n niio {t machina
rli· •·w1·nvt~•·,. a~si;1nadt1 ]lt'l11 sr;crdario da Cllpit.ania e o ca-pitão
do.~ por! os, dr;vr·ndo f e r l:uubmn a a~signatura do titulado
al1:1i•:o do ..; ''''lls ~igiJal'~ raraeferisticos.
l'araf!r·nplro IIJIÍ!:II. O titulo, dnpois de satisfazer o pagam••nftJ do Sl'llo d1; ye1·ha nas reparliç·U:cs de rnmlaR fcderaes,
dr•\ l'!':'t :,eJ' api'I'Sf'll f:1dtJ :'l capitania para se1· rPgistr·ado, su.ieilo ao vagamr•ltiiJ (]li i"-fiilllpilha da taxa. ]Ji•]a lei de (;Qbl'fllll,'::t dP scllt,.
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CAPITULO Ilil
TEI\CRFROS MAGIBNIST:\S

Art. 559. Sómenle é permitLido esse e;xame nas capitanias de primeira classe 011 na Escola da 1\larinha mercante
do Estado do Pará.
Paragrapho unico. As provas cscl'iplas dos exames realizadoR nas capitanias do" portos serão Pn\'iados, por intermedio da Tnspec1 oria de Por1 os r Costas, ;í congrega~.:ão da Escola
Naya], f]nc as jul~ar:í Ptn ultima imlancia e PX·pPclir:í o titulo
de f ercei ro machinista, euja appt'ovat;ão fôr confirmada.
Art. 560. As materias para Psse exame constam do programma organizado pela congregação da Escola Naval, de accôrdo com o regulamente• que ha ixou com o decreto n. 16.022,
de 25 do abril de i 923 c art . 3li da lei n. i. li32, de 6 de
janeiro de 1nz:J, a sabl'l':
Pidri'E TF.CHN ICA

caldriJ·as:
Nomenclatura das ealdeiraç;.
Classificação das caldeiras usadas na Marinha l\lercantc.
Funccionamcnto c posiçflo dos apparelho~ au::dliares. complementares c arel•ssorio~ rln ramara rln eomhu8Uio.
Idem dos da camara d'agua.
Idem dos da camara de vapor.
Preparar, manter. ahafar, ('lll'Osl ar e rxl inguir o,; rogos.
Preparar, encher r l'rrh:u· as calctPiras.
Cuidados com o nivP] de agua P com a pr·P.«são nos diversos rcgimcns rlr marcha.
Limpeza e conscryaç.ão das caldeiras mn rPpousn.
Limpeza e conseryação das caldeiras em funccionamento.
Manobra c funccinnamento das bombas ele alimentaçã11 dependentes da maehina motora I' imlrpr•~tdentes.
Filtros aquecedores de Yapnr c rll' afrua dt• alitncnlação;
tanqne de liixiYia.
Accidenles, aYarias r reparações mais frcl}nente".
Nor;tít~s cl~

'1.
2.
3.

4.
5.
G.
7.
18.
9.
10.
11.
12.
13.

Noções de machina á vapor:
1. Nomenclatura das machinas á vapor.
2. Preparar, aquecer e balancear as machinas.
3. Lubrificação interna c externa - Funccionamenlo dos lubrificadores.
4. Aquecimento c pancadas nos hronzcs e lmchas das articulações, aju>;fagens.
5. Engachctamcnlos c juntas. escolha do material.
G. Leitura dos .ma.nometro~. eontadorcs rlfl rotações, telegrap_!tos c mdtcadores de marcha -- Contagem de rotaçocs pela ampulheta.
7. Cuidados durante as manuhras t' fnnceiunamenl.o das machinas.
8. Limpeza e cuidados com os condensadores c suas auxilia. re;;;. quanllo em funceionarnrml o f' em repouso.
9. CaltbragcJ~ e correcçúe'' pral ica~ dp fnuccionamento da
machma.
10. Con~rn·aç!ío e cuid:-td<t!' rmn H-' Jll't;n' dt~ sobresalente!'!.
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Noções de mot01·es á e:rplosão e á combustão interna:
f. Nomenclatura dos motores á ex,plosão.

2. Nomenclatura dos motores á combustão interna.

3. Vantagen~, verificações e correccão das valvulas e mollas.
4. Ajustagerh, montagem e desmontagem.
5. Apparelhos auxiliares, complementares e accessorios dos
motores á explosão; funccionamento e conservação.

fJ. Apparel·hos auxiliares, complementares e accessorios dns

7.
8.
!J.
f O.

1.

2.
3.
~.

ú.

r;.

I.

R.
!l.

lO.
f 1.
12.

motores á comlmst.ão interna; funccionamento e conservação.
Cuidados an inieial' c durante a marcha dos motores á
(1'\plo.Qão c :í comlmstão interna.
1\I::mejo dos apparelhos de inversão de marcha dos motores á explosão; funccionamento e cuidados.
Manejo dos apparelhos de inversão de marcha dos motores :í combustão interna; funccionamento e cuidados.
Aceidentes c avarias mais frequentes nos motores :í. explosão e :í combustão interna; ropal'Oi' c correcções.
Noções de electricidode:
Di);lrilmieão snmnwrin das insl allaeõps u~ada!'1 na. .Marinha Mereanl.r.
Installação c utilidade do ampermetro.
Installaefío e nt i! idade do volmetro.
T~·po de pilhn~ Pmprrgaclas nas installa(:Õr"' especiaes de
bordo.
Associar pilhas; vantagens das varias associacÕle>l.
Manejo do,:: acrunmladorrs.
Cuidados Jlf'CI'S:<arios ao iniciar o funccionamenl.o dos dynamos.
Cuidados neccssarios ao iniciar o funccionamento dos
motores clcctricos.
Cuidados inrli~pensaveis aos dynamos e motores electricos
durante o funreionamento.
Processos praticos Pmpregados a bordo para localização
dos defeif.os na installação ele ·bordo - Desvios dn
correntes e curto-circuito.
Conservação dos dynamos motores e installações de bordo.
Arei dentes, avarias mais frequentes nas machinas e instai-·
IaoDes. Rrparos e precaucDcs.

TITULO XII
Ajustes, direitos e deveres dos tripulantes

CAPITULO I
DOR DEVERES

Art. rít.l. A grnfr da equipagem tem os dever.M se. i!!Uintes:
1", cumprir as leis do Brasil e o prP.sente regulamento·
!2", obrdcccr sem contradição ao capitão da embarca~
cão e demais officiaes nas suas respecti'Vas qualidades e
abster-se de brigas. sob pena de poder ser despedido ou soffrrl' a'> prnas corrrccionaes estabelecidas neste regulamento;
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3', ir para bordo prompto para srguit· viagem no tempo ajustado;
o
,
/1•, não sahir da ntnbarração, nem
pa:;~ar a no1te fom,
sem Hcenca do capitão, soh pena dr. perda de um dia de
soldada ou despedida;
o
5", não retirar seu,; effeifos de bordo ~em serem revistado~ prlo capitão ou pr!n srn inm•Prliato, >'oh pm1a dn mnlta
de :l2$ pela Capitania dn Porto.
_
6", não cnnegar mn qnalqnrt· Jogar de ;;na embarcaç~o,
ainda nwsmo a pretexto rlc ;;;f'r no seu camat·otP, mercadorias
por ,;na ronfa particular. ~rm r.onsenf inwnt.o [P0\1' ·e~eripb
do dono da l'llt]Jareaçilo ou tios a frei adorr.·s, sob pnna de pagamrnto rlo fr·etc dobrado c infracção ria policia naval;
mas, si ft.r merearloria prnltihirla. ficat':Í. sltjPifa •:í. prna imJlOst.a para rRses rasos;
_
• 'i'', rnrxiliar o eapif.iío r.m c:t.~rJ rir ataque rla emba.rcaçao
on drsastrP sohrrvindo ,:í uwstlla 1111 ;í r·arga, sr.ja qual fôr
a nat.nrrza dn sini,;trn, snh prna rln pPrrla rlac; c;oldarlas
vrnr.i rias:
8", l'inrta a Yiagem. fnndrm· c clesapparclhar a embarcaç.fín, r•onrlnzil-a a surgirloum sP!!;Ilt'o c amarrai-a, srmpro
qnB 11 rapifilo 11 rxi~ir. sn!J pPna dl'. prrrla rlafl ;;1drlada.s Yf'lll'idas:
!l", não se ausentar rln rnillarcaç.ão depois que nella estivet• rmbarr.ado, soh prna rlf\ sror wmpctlirla ~rnn prisão ao
cumprimronto dn ronb·arfo, a rPptno o qnr se lhes houver pago ad ianfado r a servit· um nwr. f; em rer;d1er soldadas;
I o. prr\~1 at· os drpoimr•nlos nr·r'f'Stmrio~ ]1ara ratificação
dm; prorrssns f.p~f.rmunhavr.is P ]JI'otefto~ formados a bordo,
Ilfíq loCrPbPndn Jlf'los rlins dP
a•; snlrladas :t q1w tinham
rlirnifo; faltando a Psln rll'\ I' I', tJii" IPr;í. :uor::lo para r!PIU:1ll1laro a;> soldadas yrmridas;
U, nfío sPrluzir fripntanlrs a se
ansenf.ar da embarcação, nrm imprdir qtw emharquom com amear:a~ ou
pnr força, sob pena rio pa!!anwnto rlc uma multa de 200$ a
500$, sPndo aggravanfn si mnhns prrlrnr.rr'Pm :'i Pqnipaf!rm
de mna mesma Pmbarr•ação;
1~, prestar, tão depressa quanto pr1ssivrl, rlepois de se
achar Pm I.Prra, 'á autoridad~ do posto mais prox.imo, e !'li
ftk po~sivel, por intermerlio do respectivo ·Gonsut, as informaf'iírR srv,ninl Ps sobl'P a rrnlm rrnriío sos·cn]Jrada on abanrlnnada: noine o Ren signal dist ir\ctivo. portos de registro
de procedencia e do r! e i]Pstino; uma descripção snecinta da
propria emharração e sPn apparelho; o ponto em que foi
abanrtnnnrla e. com tn.ntlt pr•pniRãn quantn po,;sivrt: o tempo
r as rorrPntes encOJJ!rnctas antes do abandono e no caso ds
haver " ca~rn firnrlo almnrlonado, qnrd a rlirrorção nrovavPI
em qur• rlrver:í ter sido aiTaRiado r ,;i se pretrndeno on não
(lar qtwesqner pnssos no srnt.irtn dP. Ralvat-o.
1a. antps rte abanrlonar a cmharcaçfir, indf'pP.nrlente rle
sna vont.arlc <' sr'1 nos rasns previstos r.m lf'i, o: setnpr~ que
Jôr pns~ivr,J. içar f']uatquer sif!,'nal si:mifirati\o ou 11ma esphcra ou f'JtJalqurr ohjrcto s<'mrthanfe omlr pnso~a melhor
srr visfo. ma,; nnriP tambrm não possa so conl'nndir com algum sir,-tull rep-ulnmenlar ,.0 nnf.t·osimo largar por mão
as
Pscotn~ 1• nrh•ir:n•> dP In: I:''' :1'' \'l'ln~ IJII<' n:'o" '··I iYr.'l'l'lJt ir: 1·.
radaso
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j.rt. 5G2. Do capitão da embarcação especialmente:
1", manter a disciplina interna de sua embarcação, tendo :;;empre em mente que, embora cada official a bordo tenha deveres esp.ecificados e algum tanto independentes entrr. Pile~, é o capitão o nnic.o responsa'Vel pela inteira direcção de ~ma embarcação e pela conveniente e boa ex:ecucão
rln ~rn~ devrrns por paTfe do~ tripulantf'·>J fie todas as classes A especial idades sob suas ordens;
2", tomar todas as precauções 'Para maior segurança de
sua mnba:rcação. ·IJIHW no mar, quer nos porto<:;
·
3", cumprir c fazer cumprir o re1gulamento para evitar
ahalroamrnfo, P o.~ dP haliRament.o;
4", ter escripturação regular de tudo quanto diz rrspeito
á adminisf.ração da emharca(;ão e •á. sua navegação, tendo
para cssn fim quatro livros distinctos, encadernados e rubricados pela Gapitania dos Portos, a Baber: livro de carga, livro dn passageit·os, livro do receita c dcspeza, diario
dr: IIUYPga(;.âO;
1•. livro de carga em que se assentarão diariamente as
enf.radas o sabidas daR cargas, com declaração especificada
elas marc.as c nmneros dos volumes, nomes dos carregadores
H t•rm~ignat.arin,;, porf.og de earga c descarga, fretes ajustados f' quar~qnrr outras eircnmstancias occonentes que possnllt ser•vir para fnf.uros esclarecimentos;
2", livro de passageit'os onde serão escripf.urados os nomes dos passag·ciros, com declaracão do logal' rle seu dRstino. naf'inrtalidarlrs. n rrlar;fío de sua ba,gagem, preco e condir;ilo•g da pa~sn~.f'.tll:
:!'', Iivr" rlP rPr·c·ifa e r]p,.;peza mn .que se lan!:al''á. debaixo d",; C'OIIlJ"''''iiiP:; lilllfns, Plll 1'1'll'ma dl' c·onlas l'>~l'l'PilfPs
t.udo quanto nrrhrr o dc::~pendcr, respndivnmente, a cmlmreaçiio, al•rindo-:;e assento a cada um dos indivíduos da
t.ripHlaçiio com a dnclarac;ão de seus vencimentos e qnalQUPI' onuc; a qne sn achem ohr·i.gados e os adiantamentos que
l'f'CPhf'rPm por eonf.a de suas soldadas;
·4", diario rlP navegaciio, rm que se assentarão diaJ'iamenfe. Pmqnanl1, a rmhareaçã.n se achar em algum porto,
o::. trabalhos que f.iver.f'm Jogar a bordo e ns eoncertofl ou
rr·paros da emhat'Cação n em que se assentar:í. lambem toda
a derrota da vingem, nofando-f';e diariamente as observações
que os rnpitãrs r. pilotos são obrigados a fazer taes como
nz1•inuf.h, defcrmina~~ãn do ponto n sondllgtms todas a~
nrenrrr.ncias interl'ssantes ·á navegação, acontecimentos extraordinarlos que possam ter logar a bordo, com especialidade os tenJpot·ar>s, P os danmos on avarias que a embarcação
ou a ca~-ga JHtssant. ~orfrf'J', as rleliberaç!)1es que se tomarem
por accut·r!o dns n!ftrtaes da embarcaçao e os competentes
prol f'!'!l.os (Corligo Cnmrnercial. arts. 50 i, 50:?, 503 e 5ü4);
fi". não r,.c,.,lwt· a b111'do tripulante com
cnrlerneta-matril'nla dp onft'Pnt. I' srm qnn de sua caderneta conste a nota
rir\ dPsernlmrf1nP rla nlfima rmbarcar,ão, dcvirlamente aut.]II'Jtfi,·arht pr•Ja f'.apit.ania. snh pena de 200$ de multa:
fi", f:m•t' inYrnfm·iat', antrs da partida do porto, pl'llo imrncrlinto r• c·.ontramcRf.re. n~ amarras, ancoras, velame e
masf.J'f'Ut·::in eom cle,rlaraçfto do estado em que se acharem,
inv,ntario Psf,., que deverá HCJ' por .eJles assi.gnado e por si
rnlll'icadn. f'azl'tlllo ann,fm· no rliario de navrga~iio todas ll!l
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alterações que durante a viagem soffrcr qualquer dos refe.
ridos artigos, devendo ser ellas assign&.das pelos immediato
e capitão, além do piloto de quarto em que se deram;
7", permanecer a bordo, desde o momento em que começa a 'Viagem até n chegada da embarcação a surgidouro
seguro e bom porto e tomar us pilotos c praticas ncccssario.!l
em todos os lagares em que os regulamentos, o uso e a prudencia o exigirem, sob pena de responclrr por perdas e
damnos que da falta resnltarrm ( Curligo Commcrciul, :trtigo 50i);
s•, não abandonar a embarcação, por maior perigo que
essa offcrcca, fóra do raso clr. naufragio e incenclio e quando
julgar-se indispensavcl o abandono, empregar a maior diligencia possível para salvar todos os effeitos da embarcação e cargas e com prefcrencia os papeis c livros da embarcação, dinheiros o mercadorias, de maior valor, devendo, em
todo o ca~o. sr.r o ultimo a ~ahir ria embarcação (Codi1go
Cornmcrcial art. 508);
9• não· alt!'rar a derrota que era obrigado a seguir e
nrío praticar acto algum extraordinnrio de que possa provir.
darnno á embnrra~ão ou á carga, ,qem ter precedido deilberução tomada t•m ,junta t'lltllposla dP Indo.-; o~ ol'firines da
Pmbareaçiio (' na prPc:r11ça do~ inf.!'l'<'!'.~adns da Pmbarea~;:ão 011
na t•.arga, si algum Rr ueha1· ICorligo Cnmnwrcial. art.. 509);
10, não entrar rm y;orl.u cstranhJ ao rlP .~rn dPslino sinão
quando alli fi)r levado por fnr.;:a maior, f'. neRtc caso, Rahir
no primeiro tPmpo opportuno qnc offPrrrrr. soh prna de responder pp]n,s pPrda!'l c damnos que tia derPnra rPsulf arem á
f'mharcação c á carga (Codi;m Comnwrcinl. art.. 510);
11. ter o maim· e11 i dado l'm qur cada inrl ividuo á bordo
conheça o seu lagar c o SPU dever Pm caso rle inrendio ou
err.r.rgcncia imprevista rlr salvação, fazPnrlo Pxrrririos. sempre q1w fôr possivd;
12. dar prnrlen!.P rr.~guardo a todas a~ pontas rle terra,
ilhas, hancos c rr.cife.c; r rm grral a eos! n e n approximacão
destas; fazer frequente." mmcaç:ões dP pnnfn~ nu marca!'\ bem
definidaR que posRam srr lwm visivris P cnnvpnient.es par!\
det.erminação da posir,.iio rla r1nharrarão qur dPYPrá «er feita
com cuida1lo, de modo n niio podPr havrr n menor engano;
fazPr uso de prumo repetidamente. 1endo sernprr. em vista
que o sen uso não deve ser r!'serv:1rlo somenf o para as occasiÕe!l em que houver !lm·ida snhrc a nosiçiío rla rm!Jnrcar:;ão,
mas sim para verificar a posiçiio supposfa. mc.smo quando
haja razão para suppor que cllu !'sf.eja brm rlcterminada;
13, ter o maior cuidado pnra assrgurar a boa ordem e t1
serventia das embarcações miudas, q11c niio rleverão permanecer muito nos turcos, mas que rlevrriio ir á agun sempro
fJilf' urna opportunidade se offerecer;
H, aprnf;entar-se ao consnl bra~ileiro, nas primeiras 2~
horas uf eis, quando entrar em porto csl.ran!"eiro, c a deposi·tar !'111 suas mãos a guia ou manifesto da Alfandrga indo de
algum porto do Brasil. e o ról da crptipagrm n der·Jar~r e fazer anno\ar nnllr.. p!'lo me!" mo consnl .no acl n de apresentação, toda c qualquer alteração que tenha oecorrirlo no mar na
tri·pulação rla cmhareação. e, antes rl>t snhida. as qnr occorrrrcm rlur:mff' fl eslarlia IH> lil"~Tlln JHl!'!o. rpnnv1n ltnuYcr rtltPrrt6ín:
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i5, apresentar o rói d,. equipagem original ás Capitanias
dos Portos ,dentro das 24 horas uteis, depois que dér fundo e
fôr declarado em livre pratica, e fazer as mesmas declarações
ordenadas no numero precedente, sob pena de ser multado
em 100$ por cada individuo que apresentar de menos, si não
ap]'(~sentar todos os que foram matriculados ou não fi:t:er crmstat· dcviclamenLe a razão da falta, preserevendo, vassados oito
dias depois dn referido tempo, qualquer acção de p roseguillll·uto que possa ter Jogar contra clle por falta pelo mesmo
commettida no rói duranf.e a viagem, sendo responsavel por
todas as perdas c damnos gue por culpa sua, omissão ou impericia sobrevierf'm á carga ou mesmo á embarcaçãc (Codigo
Commcrcial. arts. 511 c 512) vide art. 579 desse regulamento.
:1.6, velar pela guarda, bom acondicionarrr.nto e ~on:serva
r.ão rla carga e do quaesqucr effeitos que receber á bordo, de
qun r\ considcrarlo verdadeiro depositaria e pela sua prompta
entrega á viA!a do conhecimento, principiando a correr a sua
rPsponsahilidad(l desde o momento em que a receba e findando
no acto da rmtrcga no Jogar que se houver convencionado on
que estiver Pm nso no porto de descarga, mediante recibo;
17, não pt•r r.nrga alguma no convéz ou f'm Jogares não
pr>rmittido~ pf'!o prcsentr1 reguJdmt>nlo, sem autorização da
Capitania dos Portos o sem ordem ou consentimento por escripto dos carregadores, sob pena de multa de 800$ a 1 :000$
no primeiro caso e no segundo de responder pessoalmente por
tmln 'O prcjuizo qnc dahi resultar (Codigo CommerciaJ, artigo 521);
1 R, não Jr.strar mal a embarcação nem recebei carga suwrior á de seu registro, f'Ob pena de multa de 500$ a i :000$,
af,:m de oulraR penas em ctnc possa incorrer;
19, não collocar carga no convéz das embarcaçõeR de passageiros, quando pf)rmittirlo, de modo a prejudicar a franca
cirf'nlação c bem estar dos mesmos, sob pena do 500$ a 1 :000$
rJ,~ mnll a n srr obrigado a rctiraJ-a;
20, 1Jiio receber carga de terceiro sem consrmtimento por
r,scripfo do afrr,tador, quando a embarcação pstiver fretada
por inteiro (Corligo Commcrcial, art. 522);
21, não fawr commrreio algum po1 sua conta particular,
sinão houver convenção em eontrario, quando navegar em
pareeria a lucro commum sobre a carga, sob pena de correrem por ellr1 todos os riscos e perdas e de pertencerem aos
rlPmais parcdros os !urros que houver (Codigo CommrciaJ,
art.. 524);
22, nãu Jazer eom os earregadores ajustes publicos ou
sr•t:rdos que revertam em beneficio particular, debaixo de
qualquer ti f ul o nu prrtexto que seja, sob pena de correr por
conta dello c dos earregadores todo risco que acontecer e de
pertcnect· ao dono da embarcação todo o lucro que houver
(Cu digo Cornmcrcial. art. 525);
23, rmiistir por f.odos os meios que dilar a sua prudeneia a Loda e qualquer violencia que possa intentar-se contra
a embarcação, seus pertences e cargas, c, si fôr obrigado a
fazer f~ntrega ut• tudo ou de parte, munir-se com os compelt:~lltPs protrstns e justificações no mesmo porto ou no priIIH~it·o onde chegar (Codigo Commercial, art. 526);
2'1. ratificar com o seu juramento, dentro de 24 horas
til eis rlepoi~ da Pnf radn, perante a autoridade competente do
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.porto onde chegar e Lendo presenlo n uiario de natodos os processos f.eslemunhaveis e protestos forbordo, tendentes a comprovar sinistros, avarias ou
perda ·ou ardhada (Codigo Commcrrial, arts. 505

:'5. solicitar dn .iniz r.ompetenlf'. r. nnrlc o não houver,
da anlorirlarlc lcl!"al a qnrm cnmpel.ir. qun nntttriP depositario para rrrrhrt· os gpnerns c pagar o:; f'rrl.es drwirlos pot•
rnnla de qurm rwrtrn1·rr. qnandn pnr ausrmria rio ennsignalario nu por !':C não nprcsf'nfar o pnl"l<Hinr rln rnnhrr.imf'nto
á ordPm. ignorar a quP~ll deva enmprtcntrn!f•ntr fazrr a entrega (Codigo Comnwrrial. art. 528);
26, não r!Pixar. srnrio Pnntraf'.!adu pnra 111Pa yiagnlll 1~nrta
de a ennclnir ~em euusa .i~tst.il'ir·ada (Cudig" Coll!lnercial, arf i~o 532);
27. prnerrlrr an invPnlario 11os hens que deixar algum
JHl::tsagPirn 1111 indivirl11n da trip11lat;iío qw~ l'all,·oi'I' a bordo
co111 a as~i;;!PtH'ia dos offil'iar~ ria mnharra1;ão ~~ dr dna~ l.c:'1f Pnnnüws que serão riP prr.I'Prmwia passagri t·os, pondo tu !li)
1'111 hoa ancr~ada<::ão r lngrt quP el1egar ao porto ílr. sabida fa7.Pl" Pntt·p,::-ar n invrnf:n·io P hc11s ús anlorirhu!P:-; r·ompctrmt ,,.,,
isto ,-._ ao eni'nrloi' dr• ausPnh•s ou quem a~ snac; YP71'S fi7.CI',
r. 110 csfrangPil'll, an !'flll~tll do Bra~il (Codi;.;o Cn!ltllH'l'l'ial.

art. s.:H);
28, lansa•· o terrun rir~ ohilo do rwss:lgPiro 'lll indivirhw
rla l1·ipula<::ao fallPrido ~. horrlo, rlenl.rn ria~ 2'1 horM ~eguint.o3s,
l' rm prcs~nça rir duas tesV·munlws. f 1'1'11111 'S<;f': qnr dever{t
SPr envindo Jllll' duas e'ípias autheutieas ú anlnrirla!lc cnmpciPrdr. no prin:rirn porto onde che;:;-nr:
2!l, lançar n termo df' Jlaf;r)invnt.o rlc qur fi\r rlarl 1 á luz
a hordo dentrn rins 2 í hora.<> Sf'g'; in!•••. rm pres.~P('J rln pae so
r,·ti\·pr :t. bordo c rlf' rln:t~ lrsl.cmunita~. fHIIJO qu;· dr•vnrá ser
rm· la rio por rlna~ rópia~ nuthrmU•~a·; á antorid;Hh· eontrwtcnto
nn r·rimrirc porto n~rlc chpgn" ,, •·mharcarlio;
:30. l'l'.i~Cber l'lll fP!TlJ)fl !Wll'I'Hrln a f<lZCI' Íllllllf'fliafa r~nf.re
~<1 rlas mal aR do Corrrtn;
:JJ, Jll"r•stat· conta dn Sita g·,,_,fiio ao rl"n" ria !'111h:11·eação
Pnlt•r•gandn o saldo, li\TOS •• 111ais ohjr•r•fo>< rl11 an~hivo ICodi:;o
rligo Commercial, :u·l. 5:!;;);
:~:!, promover os f l'l'lllns dP. rPgtilação o 1·evarf ição 1la
avaria grossa, devendo exigir ante~ do abrir as escotilhas da
mnhat·cação que os r·onsignaf.arios ria earga prestem riança
ao paganwnt o ria aYai·i:t gTo~sa. na pal"ll' "'~ ~lia eonf rihu iPiio
1!11 rateil) (Codign CotllllH:reial, arts. IS:l. 78í P 7H:J);
,
:J3, ptwmanecPl' junto !11• outra t~tnharea~,;fío Plll todos os
casos de ahah·oanwnlo entre dua:,; embarear;ÕPs ai•' asRegm·ar-

Re rfp q1w Pila não eat"Per mais dn sor~eot'I'Uil a JH"I~st.m·-lht; bPHt

eon111 ao seu capitão. rtrnipagPHI !' pas:,;agniros. si hr.>nver: !.orlo
n. a11xilio po_ssivd P nPcN:sario para salva l-os rle qualqnnr perigo provrnH.•tlte do ntesn•o abah·oamento St'lllfH'f' qne is~o fôr
pus:,;ivrl r pratieavel se111 risco ~.Srin para ,;ua propria ernhan·ar,ãn. eqnir,agcm r: passageiros, si houve, ..
31, ~lar, 1Í at~toxidade do primeim porto !;ndr• ettt SPguida
entra,·. mforn:a\ao de qnalqurr
haixio. rreife nu qualquer
uni rP rstorvo, !.ai e o mo qualquer massa tlr f!'• lo i'luetuante
que houver descoberto,. fazendo ar·ompanhat· a noticia de
completa rlrsoripr;ão dn psfnrvo c de tndas a:-; inr!icar:ões que
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possam ajudar a determinar a sua posição, .JOmo _por exemobs~rvaça~ astronomiea de confiança e de marcha de chronometro. 81 o estorvo consistir om algum baixio ou paroel, deverá ser dada a
pr,fnndirladc accusada sobre elle pela sonda. Quando a terra
se arhar á viRia. a pusiç.ão de baixin ou parcrl deverá ser
ümahncnf n ,; .. t Prlllinarl~ por n:eio de marcaçfi, de objecLos
ríxns e vi>Jivt•h:. cumprindo ainda f'm tal caso fazer menção
d•,; flps\"i"s da agulha nlll(l1'('gada P rln r,omo o quando esses
rJ,.svios fm·nn1 calrulurlnf;. Tambcm srJ'á rir• rigor nbSP1'var
angnlo~ PJd 1'0 ns rderhlos ohjretos fixos f' r·ornp!l'l ar a infortllaf'iio com 11111 Pshoro da eosl.a r• a posir·ãn do observador:
35·. infnnnar :í Garlilania rlos Portos, "rir. qualquer altnrn•:fío U() fuJ~ecinnanH•nf., dof' pharúm-1, }mias r• hali:-;as, fnwndn dP l11do IJll'll"ii" Jll> di:ll'io dn navf'"Ut:ão;
:J6, lllllll>far na •~adr·rnnla-n•atrleula o PIIJliai·qtw n liescml>:mplfl do lrip1tlanle n dar ns hilhot.E's de rlt•sPnlharquc com
o :iiiPslarlt• do enn1porlaownt.o n hahililação profissional;
:n. lm· :i hn.rdn, soh prma rlfl !í!IO$ a 1 ;000$ tln milHa o
"" rlden(:iio da Pmhareaçãt• até apresentação dos mesrno~. os
fliH'Illlii'TlffiS lif'gllintos, 31f'll1 flp rhronomcfros P Sf'X!.anfc:
fifnln df\ rrgis!To:
/() rt'>! do t•quipagf'lll;
r.• a liccnr:a annna1 da Canitania para a rmha:·raçãn:
d) o vassapnrl P da .\lfandega;
r·) os Juaniff'slofl rla Alfandega;
fi n l'Pg-ulanwnlo das Capitanias;
fli n Gndigo Cmnmcrr!ai:
h) Codigo do Sigmtrs n o respcctJvo rcgin~cnto (Codigo
f:"tlllll1'1'eial. arl. Hl6);
i) a~ cadcrncfas-Irlal nculas dr toda f ripular;ão;
.i) •~artas naufieas.
/.') I ivro.~ para I'Pgislrn df' rf'gulamentD df' agnlhas e ehrollfHIIetro .
.Pai'ag-rap!J,, unieo. AI···m dos livros consLanfcs do numero
.'1, as t·mbrm~ar;üc•c; llfiD a Vf'la deverão ter 111<1.is o diariu de
111adlinas. l'IIJ que u maehinista de quarto consignará todas as
ot'CLIL'l'!'llcias que se dercm na machina durante as horas de
servit;o. t)Uer ''111 \'iagcn1, quer no porto, o o capitão da embarcar;ão lançará o visto. com sua rubrica para comprovar ter
conllcramentn dn~ r.ondtçõcs das caldeiras, machinas, etc.; livro
l'S':'~ que do\ cr:t
nmnet·ado c rubricado pela Capitania dos
Portos.
Art.. rJ(i:l. O r·apiLão dará ás pessoll.s de equipagem urna
n~•la, por ellc assignacla, em que se declaro a natureza do
a,lltsl.e, prero da soldada c lançará na mesma nota as quantias
.]uc se fMcm vagando por conta. (Codigo Gommercial, at··

JIIn: o tempo decorrido desde a ultima

""!'

t1go 5-13.)

CAPITULO TI
A,J llSTE DF. SOLDADAS

Art. fiü í. "\~ •·ondit;iícs <lu ajuste enlre o capitão da em]JaiTa~ão c a gr~nlo da Pquipagcm, na falta de outro titulo do
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r-ontracto, provam-se pelo rói d'e equipagem, subentendendose sempre comprehendido no ajuste o sustento da equipagem.
N<io constando do rói de equipagem nem por outro esoripto
do contracto· o tempo determinado do ajuste. entende-se sempre que foi por viagem redonda ou de ida e volta ao logar em
que se effectuou o rói de equipagem (Godigo Commercial, artigo 543).
§ 1.• Os a.iustes entre o capitão da cmbal'cacão e a gente
da equipagem provam-se ainda pelo livro de receita e despeza ou por escriptura publica ou particular (Codigo Commercial, arl. 503).
§ 2.• O ajuste por mez apenas significa que a soldada será
paga mensalmente por mez vencido. contado da data do embarque até a data do desembarque, não sendo, portanto, permittJdo ao tripulante deixar o serviço findo o mcz vt•ncido, embora
tenha terminado a viagem.
Art. 565. Achando-se o livre tlc receita e despeza da embarcação conforme o rói de equipagem c escripturado com
regularidade. fará inteira fé para a solução de qualquer duvida
que possa suseitar-se sobre as condições do eontracto das soldas; quanto ás quantias entrrgues, por eonta, prevalecerá o
confronto dos recibos passados \)elos tripulantes. com os assento~ lançados nesse livro.
Art.. 56G. As viagens são consideradas Lermmadas depoi~
da descarga no porto inicial do rói da equipagem ou quando
houver alteração do porto de destino, depois da descarga em
JWrto intermediario do de inic:::.- 'il ajuste para o gual fõra despachado.
Art. 56 i. São causas de forra maior vara rompimento de
viagem:
a) declaração de guerra ou interdicto àe wmmercio entro o porto de sabida c o porto de desfino ria viagem;
bl deelaraçiio de hlol]urio rlo J10rlo ou peRfc declarada ncllc
existente;
c) prohibição de adrnis~ão, no mesmo lllll'to, llos gencros carregados na embarcação;
d) detenção ou embar::\o da cmbarear:ão. no caso de se não
admiti h' fiança ou não sPr po.%iwl dal-a, qlle cxeeda ao
tempo de noventa dias;
e) innavegabilidade da embarcação, aconLeCida por
sinistro, devendo a prova do sinistro que a produzio fazer-se
no logar onue acontecer ou no mais vizinho (Codigo Commer!}ial, art. 548) .
Art. 568. A gente da equipagem r6dc ser ajtlslada:
a) por viagem;
fJ) para diversas viagens;
cÍ por viagem redonda ou de icla c volta no porto de sabida;
cl) por prazo determinado;
e) por partes ou quinhões no frül ·~;
por mez.
. Art. 5~9. Quando conlractad~s, por viagem :redonda. ou para
dl'fersas viagens ou por tempo mdctermmado, as soldadas podem ser pagas por mez.
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Art. 5i0. A gente da e!]uipagem tem direito:
L". Ao abono da soldada fie um tnez, além fia que !iver vencido. ~i df'Jtoi~ de mat.riculuda se romper a viagem no porlo
inicial do rói da equipagem, por facto do dono, capitao ou
nfrPL:trlnr, ><i f• Ir a,lnslad~ ao mcz. c :í motade da ~ui dada aj llst ar! a, si mr t•nr ·viagem. Quando, porúm, n rompimento da
\·i:HlPJJt Uvt•J' logar depois de sahida do pnrlo inif·ial do rói úa
•·q•Jipagl'llt. os individllf>.~ jusl.o~ ao lllf':l. fpcfn di1·nilo a rccehrr, nlío ~fi pelo tempo vomido, mn~' lam,Jent twlo que seria
Jtf'l'l'~.qrio !'ara r••grf'ssar· ao porto de ~ahida ou para chegíllP!ll ao de:,l,inn,
fazendo-se a conta por aqul'lle que se
achat· nw is pr·oxirrw, fJagando-sr. aos conl.raclados por viagem
rNlonrla, f'llllHl se a viagem ~c acha:o;>;c terminada. Tanto os
índivid11os rln cqnipagelll justos por viagem, conHJ os jusl.os
ao tnt':l., l.rrrn rlil'l~itn a quo ~e lhes pague a dm;peza do passagf'Jil do porto df' f!pspcdid<t para arinelle ond•! on para onde
SP ajmtarenr. qnn rr.r mais proximo; esr-;a ohrigaçiio cessando
'"'lllPI'fl q11n 11.~ indivirluns da NJnipagem possam cnconlar sol;latla no por· I. o de despedida. Si o rnmpimenf.o <la viagem so
dr:r por NIIL-:a dn fm·(;a maior e si a embarcac.ão se achar no
por:•1 cln ajn:<IP. a equipagem sô lrm dirdto ás ~wltladns vencidas ('Codi~~~~ f;llllllli''l'l'ial. ads. !">17 n !">'IR);
'!." .\ ,;,.,. pa:~a pl'!o I''ill'JW v•·nr.ido dnsup a ~ali ida do porto
alt\ n dia 1'111 rpw f,;,. !lc~pmlida, si frir conl.raelada. ao rucz e
si " rmnpillH'Uirl da viagem por causa do força maior acottté ...
CC'l' aehando-se a embarc-al)ão em algum
pnrfo de arribada
(Codigo Corrunereial, art. 510);
:l." A mdad•~ de ~mas soldadas, no easo de rleiPtH;ão ou cmhnrgo rlrn·antr~ o impcdinwnto, não excedendo f'flff1 de novcntl&
•·lia:;, ;1i os indh'iduos ria oquipagem foram Justos ao mcz;
·"''ndo, pol'•··m. aqm•llr•s q11r• rorarn jusfns JtO!' via~Pm redonda
ohri!-!ados a cumprir seus contractos atP. o Hrn da viagem
(l::lllip:n ConliJlf'rr·.ial, art.. !í50);
\." A J'l'r·r•br•J· as snhtadas por· iniPiro, si Jllr justa ao rnez
e si o dono da embareaçiio vier a receLer indemnizacão peJe1
f'n1hargo ou detcn(:ão, reerhrnclo os Justos por viagem redonda na devlfla proporr,.ão (Gorligo CDinmrrcial, artigo 55()).
•rí. A f:tzrt· noyo a.in.~fe quando o propridario, antes qo
r'nJJwçada a viar;•·m. d,:,. :í Pmharcação desl.ino di ffpJ·rnfe daquPllo que I ivPr sido rlr·r·.lamdo no mnfract.o 011 n rrceJJCr (J
YelH'ido ou a rd•·r 11 1111r f ivPr reeehido arleaularln, si não q11l~
,.,.,. :urj.-;l:tr-·:•• d 1'111111> (t:•Hiigo Commnrcial, art .fiiJI).
6." A a.iuslar-se do ll'Wo ou a retirar-se. f>i. não havendo
no contracfll r~;;l.ip11la•;ão Pm contrario, f!P.poifl da etrr.gada ria
•!JIIhan~:v;iío an pnrln dn õl''ll destino ult.imarla a dcsrarga, o
rapifiío, f'!Il logat· dn fazrll' o Sf'll retorno, fretar a 1':Ua cmbarea.:iío para ir a nnf,·n drstino (Codigo Oomtncmial, art. 552).
7. A recfÜJf'r' um augrncnt.o de soldada da prolongação
d:t viagem. ah\m rio a,iust.ado por viagem. quando fôta do
Jlrasif. o eapil.ão :1ehar IH•m navegá!' pa:rà outro porto livre ê
0
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nelle carregar ou descarregar, caso este em que a equipagem
não poderá despedir-se (Codigo Commercial, artigo 552).
s.• A' parte das indemnizacões que se concederem á embarcacão, quando o rompimento, retardacão ou prolongação
da viagem provier de factos dos carregadores, ·quando fôr
justa a parte ou quinhão do frete, não tendo direito a ~n
demnização alguma, quando fôr t•ausado por forca maior
(Codigo Commercial, art. 553).
9." A's indemnizações proporcionacs respectivas, quando
o rompimento, retardação ou prolongação da viagem provier,
de facto, do capitão, e si a gente da equipagem fôr justa por
partes ou qninhõcK (Codigo ljornmercial, art. :,53).
10. Ao pagamento por inteiro, quando a viagem fôr
mudada para porto mais vizinho ou abreviada por outra
qualquer causa e ai a gentc da cquip<Jgem ftn· ajustada por
viagom (Colligo ComnH•n·.ial, art. 5rí3).
11. A haver a golrlada ronl.l'al\tada pm· inteiro, Ri, ajuf1tada por viagem redonda, qunndo depois de maf.rieulada, fôr
despedida sem justa causa, e, Ri ajustaria ao rncz, far-se-ha
a conta pelo tempo médio do tempo que costumar g~sf.ar-ae
nas viagens para o porto ue ajuste (ICodigo Commcre~al, n.rtigo 554).
12. A despedir-,<;c ante:-; ilc rnme~.:ada a vingPm, nos casos
seguintes:
a) quando o capitão mudar o dcstlno ajustar1o;
b) si dopois rio ajusto o Brasil fôr rmWJlvido em guena
marítima ou houver no! irias rPdas de pr~f.r) no Jogar de
destino;
c) si assoldadado .para ir rm comboio, rste não tiver
Jogar;
d) morrendo o eapit.fto ou srndo de!'pcdidn Wodlgo ComJlll'lTial, ar·f. rírí6).
13. A demandar a rcsnis1ío 1lo t·onf.rarlo, ar.banao-se a
embarcação em hom porto, quando forem maHratados ou
quando o capitão houVPr faltado com o rJevido sust.cntn; fóra
destes casos, nenhum individuo da equipagem podflrá i!llt·entar litígio contra a embarcação ou o capif.ão; antrs de terminada a viagem ( Codigo Comnwreial, art.. rírí7) .
U. A ser pago de soldadas por inteiro, ~i a embarcaçfio
aprisionada se recuperar, achando-se ainda a equipagem a
bordo (Codigo Commcrciai, art. 559).
J5. A ser paga das soldadas vencidas na ultima ·dagem
com preferencia a outra qualquer divida anterior, até onde
che~ar o valor da <par!.e rl:t ombarcação que se puder salvar,
e nao chegando esta, ou nenhuma parte se tendo Ralvado,
pelos fretes on carga .~alva, quando salvar-se do naufragio
alguma parte da emharcaçiío ou da carga: sendo paga sómcnf.f) pelo frete rlos salvados o Plll dcvirla pr·opnrciío do raleio
com o capitão, si cstinr jnsla a partr.
Enf:ende-.se por~ «nll!rw~ yia:;em» o Lmllfi<l lleeonido desde que a cmharcaçao pt'll1r1JIIOU a rl'reher n Jasho rn1 a carga que e;; tiver· a hortlo na ncrasião do apn·zanlf'nf o tl\1 nau1rag-lfl (Corllgo Cummercial, ;:wf .• fí!'í9).
. 16. A vencer .a soldada ajustatla, rJuando artoer:cr em
vmgem. e em. servr_çn ria embarcação, por r:onla ria IJllal sel'á
o curativo; SI, porem, a doença fôr tlllquiritla fóra do servir;o
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da embarcação, cessará o vencimento d~ soldada, emquanto
ella durar, e a despeza de curativ.os sera por conta das sol-.
dadas vencidas e si estas não chegarem, por seus bens ou
pela soldada q~e possa vir a vencer (Codigo Commercial, arligo 560).
in. As despezas de seu enterro, quando faiiecer durante
a viagem. tendo os herdeiros direito á soldada devida até o
dia do fallccimcno, si estiver justo o mez; até o porto de de9tino. si a morte aeontcecr em caminho para clle, sendo o
njuste por viagem, e ,á de ida e volta, acontecendo em tornaviagem, si o njustc mr por viagem redonda (Codigo Comlll<'l'dal. art. GG1).
18. j\ ser coÍ1sidcrada como viva, para todos os vcnciJtJentos f'. quaesqncr interesses qne possam vir aos do sua
<·.!asse, até que a nH'Rma nmharcação chegue ao porto de seu
de:d ino. q11alquer· q11c tenha sido o ajuste, quando fOr morta
f'tll defrsa da Pnthar,·w;ão
ou quanclo file aprisionadõ em
aelo de defesa da <'mbarcar.;ão, si esta chegar a portos de sal\:tlllllnlo (Cofiig:o Commcrcial, art .. fí62).
1n. A exigir o seu .pagamento dentro de ü·e!'l dias, depoill
da ultima rlescarga, {'Om juros da lei de móra, acabada a via~em, quando não fflr .insta ao mez (Codigo Cornmercial, ar•tigo 56J).

20'. A nxigi1· as soldadas vencidas flcnt.ro tm tres dias,
drpois de lPrmiwula {~arfa viagem, quando ajustada para diVI'!'~as viag·l'ns (Corligo Commcrcial, art. 563).
21. A hy.pol.heca tacita da embarcação c fretes para serem pagos das soldadas vencidas na ultima viagem, com prcfermtcia a outras dividas menos privilegiadas (Codigo ComUH' r·dal, ar I . G!H) •
Art.. 57 I. Ri, porón, a embarcação fôr aprrsada ou naufrag-ar, a g<'nLn da embarcação não terá dircit.o ás soldadas
vrncidas na viagem rlo sinistro. nem o dono da embarcação
n rPrlamnr as que I iv1~r pago adeantadas (Codigo Commer1' i:il,

arf. fifl8).

Art. 57:?. O capitão da embarcação é o commandante da
embarcação; toda a tripulação lhe est:i sujeita c é obrigada a
obedecer e a e!tlllpri ,, as suas ordens em tudo quanto fôr relat.ivo ao snrviço da embarcação. E' clle respousavel pela efficacia c segurança da navegação, pela dillciplina interna, pelo
conforto e satisfação dos passageiros, pelo recebimento e entrega das ma las do Correio, valores, bagagens dos passwgeiros,
das cargas c por tudo quan Lo a cllas disser rellpeito (Codigo
CorliHJCI'I~ial. arL. 'illl).
Art. [)i :l. U capi lã o th~ l'mlJareação tem o dirclt.o de:
J ", escolher c a,iusl.ar a gente da tripu!a(iã.o o despedi l-a nos casos eu1 quo clla possa l.ce logar, mediante a conrlu.c;ão de inqucrito que JJJandará proceder a bordo para comJlrovm· a d1~srwdida, obrando de concerto com o dono ou armador JWR Jogarl's 11Hdu Pste~ se acharem, e não póde ser
nbrigado a rerelJcr ua lripulacão individuo algum cont.ra a
~u;-~ vontade;
~·. impôr penas diseiplinares aos individuas da tripulação que per! urliarem a ordem da embarcação, commettereni
falta de disr·iulina un deixarem do fazer o servir;o que lhes
comnct.ir; c al•~ :ttcsmo proeedcr á prisão por motivo de in~
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subordinacão, ou qualquer crime commettido a bordo, ainda
mesmo que o deHnquente seja passageiro; formando os necessarios processos, os quaeH 1í obrigado a Pntregar com os
presos ás autoridades uompetenf 1~s no primPiro porto do Brasil onde entrar (Uodigo ComJlll'JTial, ar·ts. lt\)fl e 4H\J);
3", eontrahir divida;;, tomar dinhPir" a risr.o sobre o
casco e JWI'lcnnl':> da l'lllb:u·l·:v:ií"
I'I'Jnaiif''''f'nte;; dos fretes,
depois de pagas as soldadas e al!\ mesmo na faltn absoluta de
outro recursn, vender mercadt_>rias rla rarga pat·a o reparo ou
provi são da entbarcar.iio, de!'! a rmlllo no,; f ilulos daH obrigacães que assignar a ean~a dn lftiu ~slas provenham. quando,
em falta de lnndos rlurnnfl' a yia~Pllt, niío se al''hando presente al•:!ll1lt dos propril'!aJ'io·' da rmbarr:H;ão. sr~ug mandatarios ou consignatarios e, na falia rh·lk.~. :dgtJIII int.r•ressado
na car!!a ou Jncsrno quando, :tt"hando-"r Hl!1•;;; pJ·rsrntcs, não
Jll'OViden,~i:trPIII, 11:t0 IJoflenrlr., pnrP!It, nnH pnrf.n.q onrle rr'sidlrem ug donos, s<·u s JJUI ndat ar i11s P ('.ons i~nal a J'i ~~~. fazer dcspcza alguma PxtraqrdinaJ·ia rnn1 :t eJllh~u·,·ai.':Ío c;mn t•onsrnl.illH'Hfo de~tPs. J•:~l1•s nl'!os ~,·, dPVPl'ãn srJ' pralkaclos depois
de prévia Ui'lihenu:fln. tomad:t dP accôr<ln 1'11111 os officiar,s da
cmbai'!·a~ão c d1) ~·.rr l:nTado 11\1 di;lrin dr llrtVP:;":al;fín o tnrmo
da nf'l'r.~sidad8 da mr.rlida lonwda ('Cr11lié~o r.nnJ!IH'!'rial, art.Jgos ':Olí, 5Irí. 5Hi n 51/i:
V. ser inrlemnizndo prlns donos dr fllllao; as rlr~rwzas nrcessarias que fizel' rm utilidade da rmharcflção com fundos
proprios ou all11~ios, eollllant o qup nãn I rnha exc<·dido ás suas
instrucçõcs nem as factJltla<IPs qne por natureza são inherrmtcs á qualidade dr rapitiío (Codigo ConutH'I'I'.ial. art. 5'201;
5°, ajusfat· fJ•rf anwn!o C'f'g"nndo as insf rue~\írs rpw tiver
rr•'crltirlo. niín se achando }ll'Psrntes os prnpriefario::;, sru,-;
mandatarios e cnnsignala!'ios ( Codigo Collllll()I'I'· ial, ar f. 513);
6" n·eusflr faZI'l' ving;Pm. ~ohrPYÍIIllo prsll'. glH'rra. bloqueio ou impedimento leg-ifilllo ria rn1hareat;ão SCJII limitação
do tempo, fJUanrlo a Pinhar1~açrtn eslivrr fn·l ;tda para pnrto
rlf'l!'rminad" (Co<li:~o 11oimnrTei<tl. ar!. ;j:l3);
7", ser iiH.l!'mnizartn rie sua soldada o srr posto, á eusta
do proprieiario ou ilo fn~tadn1·, no lrl!Zfll' onrl" eornrcar a vialí!Cnt, si. Rem causa, ftn· ri<·STWd ido anf~s de finrla
a mesma
(Corligo Commercial, art. :.:1:!);
8", deliberar com Yoto de qualirlade em tnllo quanto in\eressar a embarcação e a carga c InC'smo rlclihcral' contra
•\'encido f'ob sna n•,qpnn.~ahilidnde (Cnrligo Commercial arligo 509);
!l", fazer alijar 1~aq:m IJitando tlnl' moi hn 1!1~ forr;a maior
~ intere.~sn geral nu qnanrlo sP tratar rJ,, vr>lunw n(lnfendo materias explosivas n TH'I'Í•~n~·:as. l'lttlwrt·;ula' I'Jit ennl!·aven(:ão á
lei o ao presente rr::;111:1mentn:
100, prornovrr a vrnrla da P!nhnrc:H:iín, pr·oY:l<h a :;ua 111 a,·egflbilirladr, nwrJianl ('. nn~dn rnP~rnf irnPntn de seu dono
_,rmprp qun i~"" f<'11· possi\'f•l (t:odirrn t:n!ltltll'l'l'ial. nrt. 531);
ll". l'I'CPltPr as soi•I:J.da;-; lii'ÍTII:l:!;f'l\~ I' :1.iu~f::ld::1~. nwsmo si
houver ron!Ps!açiírs, 1111 fl\1:11 1~aso Jll'<•slnr:í f'i:t•lf':t dr as rufH\r, si houv1'r lo!!ar:
·
1'2". rxit-;ir dos <lo nos ou cnnsic-natarino;. no actn ria entrrga da r!w:::.a, q11n df'pnsiiPTII c afiant'PIIl a import.ancia do
frete, avarwfl gros~a~ r~ rJ,.;;przas a ~p" l'ar~n. da falta de
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prompto pagamento, dP~posito ou fiança, podendo requerer
mnbargos pelos fretes, avarias e despezas s:>bre as mercadorias de carga, emquanto estes s.e acharem em poder dos dottos ou consignatarios ou estiverem fóra das esta~ões publica.q ou dentro dellas; e mesmo requerer a sua venda. immediata, si forem ue facil detr,rioração ou de guarda. arriscada
:m dispendiosa. A ac~ão de embargo prescreve passados 30
dias a C(mfar da data da descarga (Codigo Commercial, arfigo !J27)é
13", officiar nos casamentos á bordo in articulo mortis;
14•, escr,ever e approvar os testamentos maritimos;
15°, reconhcrrt· as a~signaturas escriptas a bordo durante a viagem.
f1APITULO IV
DO RÓL llE EQlliPAGEM

Art. !í7 '1. O rói clf) nrJttipagem, denominado matricula
pelo Cmli~o Ctlmmct·eial, t\ ttm dos documentos necessarios
pam gar:uil it· o.~ tlirl'ilo~ do~ tripulantes de emhar·caçã::~ e como
la! deve e11nl r r: •Js nonws do navio, capitão c demais pessoas
da tripnlar:.ãn, porfos ele partida, dn destino c de eMala, soldada,; ajtr-;f.adas r eatrp;o1·ia dos t.ripulantes; numero da câdemeta-ntaf.t·i,·nla r Capi! ania ·::~nde é matriculado, data e Ioga r do engajantl'n I o e do desembarque; assignatnra do capitão e de fnri•Js ~~~ lripulanlc~ que serão ratiricadas pelas dos
capitães dos portos.
§ 1." Ber:'t apresrmf arlo á Capitania dos PortoR pelo capilii:l da mnllarr\at:ão, afim de ser conferido, lavrado o competente tr•mto 1lr aju~lr da soldada em que con.<;fe o numero
dos triJHllanll'~, e rPrwl,rt· a assignatura do capitão dos
portos.
·
§ 2.• O rúl d•• equipagem dcvei'á ser re10rmado quando
não honvrt· mais linhas para inscripção de tripulantes ou
quando houYcr ~ido suhsl.ituido o capitão da embarcação,
Art. G'iií. ~::l'mprr qttr houver inclusão de tripulante
ou tripnlanlt"' nn rúl. d"'"''á havpr tr-nno de ajuste na Capitania dos Portos, delle constando ·:l numero de tripulantes.
Al'f. ríiG. 0,; ajnstados deverão assignar o r61 nos logarPR qttr lhr,; sãn ilrstinados, sendo os nomes, dos que não
sonberrm C'W.rPver, eseriptos pelo secretario da Capitania,
na presr•ttça d:1 ajustado (Codigo Commercial, art. 467).
AI·I. rí77. Hat.ifi11ados os ajustes constantes no ról pelas l'f'"JH'I\I i v a.~ parl.ns, ~1\J';'l lnvrado pelo secretario o tPrmo de
njnsh•, fJllf' r.~~ign:n:'t 1·r•rrt o c.apitão da embarcação c capitão
llo~ Porlw:.
!\ J.• 0>1 offil'iar-s serão diRpemadus de comparecer ã
Capifania para raf.ifil'.:v:ão rio ajuste, senrlo ef'>fa considerada
fnila ill'~il" q11n as a.':,•.igltalttras dos rócs combinem com a
da mal ricnla pr~soal .
. ~ ::'." Para J'rmovaPfio 1lo rói será dispr,nsado 0 compareennrnt<• dos r l'lpulnntes do rói ren::~vndo sendo a. r~ti
fieal;iio do r~j•J';fp feita pelo confronto das 'assignaturas dos
rúe~ anlt'l'iur e noYo, com a da matricula pes.soal• do #iri-
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puJante; no entretanto, ser:'t obrigatnrio o comparecimento
do tripulante novo para a ratificaf;ão de seu ajuste, ou
quando as assignaturas não combinarem (Codigo Commercial, art. 467) . _
Art. 578. O capitão da embarcação entregará, com o
rói, uma lista nominal d)S ajustados com n especificação das
respectivas soldadas, para ficar archivada na Capitania dos
Portos, como parte complcmr.ntm· do termo de ajuste, igualmente procederá quando se d1;r snhsti1uil_;ão de alguem na
tripulação enm que tivPI' sahido do portn inicial da viagem.
A lista datada, Rellada r. :\ssignana pPl:l capitão da embarcação, será rubricada I•clo t·apitrío d!IS Portos, depois de conferida com o rói de equipagem.
Art. 579 - O capitão que de volt:1 de sua viagem não
apresentar ou rcmetter o livro diado de navegação, convenientemente escripturado, com todas as occurrencias que. se
derem a bordo, quer int.Presasndo á policia naval. quer aos diroitos das pPssons que conduzirnm a bonlo, incorrPI'ii. na multa
de 2011!\\ r não JlOI!Prá ,jusl.i fie a I' qualquPI' ali r ração no
pessoal ajustado no porto inicial de sua viagem, si nã-a constarem dcvidameni.P no livro diario dr. nevegaçãfl a sua causa e
ofl procrss·as para o drsPiuhaniue do Lrípnlanlc ou passageiro
ICndigo Commi'I'I~iai, a~·l. r:íO'I).
1\rt. 580. O capitão da pmbarcacão, depois clP. haver a:ssignado na Capitania dos P·orlos o ajuste da soldada e o ról
da f'quipagcm da embareaçio, não •poderá despedir tripulante
algum antes dP findar-se o prazo do ajn~t.e ou a viagem e:nprP.hPndilla, salvo os casos rspeci firadns r omo I' a usa justificada para a dosprrlida o modianlr inqnerito prorcdidn â
hordn, o aqucllrs que n fizri·cm. sorãn mulia,Jos em ?00$
pela Capitania em que ftor foila a conferencia 110 rói, por
cada tripulante que não fôr assim despr.dirl·::J.
Art. 5181. Nenhum crupitão de embarcação poderá, no
meio da viagem, d~sembarcar, por doente, o tripulante. sem
deixar-lhe os rpcursos 11ara. seu tratamento. subsistencia e
transport.P. para o porto rl0. sua matricula, sondo aquelle que
deixar o tripulante ao drsl'mp:u·n multad·J pPla Capitania em
2!1ü~ P nlwigat!o a pagm· an I ripulanl n a solrladn por inteiro até o dia rio sua ciiPgada aJ porto dr. sua matricula, e a
indemnizal-o de toda~ as ctcspezas do curat.iYo da molestia,
quando adquirida no ,-;erviço da embarcaçãJ, P rla importan!'ia do transporlP.
Art. 582. Quanrlo o tripulante adoecer no cur11o da viag.em no serviço da embarcação e não puder ser tratado a
bordo, baixará a alguma casa de saude ou á propria re.sidencia, para ter o devido curativo, vencendo a soldada por inteirn até regressar á embarcação, dcvP.nclo a Ca,pitania faze.r
constar no ri)J de oquipagem o dosembarque elo tripulante,
nwncionando r•s.sa cau~a (Codip:n Cnmmrrrial, art.. 5GO).
Art. 583. Quando a molestia do tripulante não fôr adqulrida no sorvtr,.o ria Pmha,·ca\:.fín n Jlfll' !'na na i urr•za não possa
ser curarlo a bordo, RCI'á farnll ar lo ao I ri rllilaul ,. dl's:>mharcar
em qualquer porL1, pag"anrlo-llw o capitão rla rmbarcacão as
soldadas vencidas, rlrYonrlo nnra rlr\semharcar r·omparccc'r com
o capi1.ão, na Capitania Tl:li'a suas dL'dara~·õr·~ 'Wl'l'nt l.nrnatlas
nor f.P.rmo c ronsl.arr.m 1ln rM da rqnipn!"rm, ~nlYJ caso de
impossihilirln!lo (Cnrli!2n Cn1nm .. :1rl. ~il;lll
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Art. 58-1. Nenhum tri.pulante será desembarcado •. salvo
os casos previstos nos arts. 582 c 583, antes de fmdo .o
prazo de se.u contracto c de sua volta ao porto de ~uste, SInão mediante termo de distracto, nos casos em que Isto é .facultado. Para esse fim deve o capitão comparecer á Capitania com o tripulante. que vae desembarcar, levandv juntamente c·am o processo que tiver instaurado a bord~, para reseisão do trato e despedida do tripulante, a matricula deste,
lavrando-so o compc.tenf.e termo de distracto que deverá
constar no rói da pquipagem, ficando assim justificada a falta
ou rloscmbarque tlu tripulante pela Capitania dos Portos em
que fôr cnnJerido 0 ról dr equipagem. O caopitão será multado
rm 200$, prla Capitania. por cada tripulante quo deixar de
api'('3rmtar, smn ter feito constar devidamente no ról a causa
ela sua falta (Codigo Commercial, artigo 560) •
Art. 5•815. A conferencia do rói da equipagem terá Ioga~
da sna falta (Cor.ligo Commr·rcial, art... ríGO).
I i\·!' I' frito ajuRte de soldada.
§ 1. • As Capitanias dos Portos do escala das embarca~es
em viagnm não Iançariía em ról de equipagem sinão as notas
r11lativas :ís al trnu;õc.s havidas no seu pessoal, devendo derlarar sempre a eausa que motivou o desembarque ou a alteração havida, e constanLe cln termo que deve ser lavrado no
livro comprlr,ntc de ajnsfc de soldada e no de distracto do
ajuste. Não líavr.ndo altnaçãa no pessoal do rói, nenhuma
nota srr~í nellr feila.
~ 2." J\..; Capil.nnins dos Portos rln rsrala 1las embarcaçfín!'l em viagem, podrrão inspeccionar, sempre que julgarem:
rnnvnnicntr,. oo: r1írR rle equipagem e cadernetas-matriculas •.
Art. 5R6. Nenhum capitão p·odrrá suspender a sua embarcação nara r.mprehenrler viagem antes de informar-se si
Inda a l.ripnlaç•.ão rontradarla se acha a borrlo e deixará o
pod.o srm hawr eommnnicarlo por escripto ao cnpil.ão rlos
portos a falta rlc r(ualqucr l.ripnlante, podenrlo ser feita a
commtmknr:ão tio faclo a algum fnnccionario da Capitania
que s~ arl1ar n hordn rm serviço; devendo em qnalquer cas()
mencionar no diario dn navc~w:ão a occurrencia.
Paragrapho nnico. Na falta desse funccionario ou ach!uido-se encerrado -a exprrlientc. da Capitania, a communicaçiío
srrá fr,ita, nor e.~cripto, pelo agente da , ompanhia á Capitanià
do porlo da sahida e a do port.o seguinte onde fizer escala a
rmbarcaçã·o.
Art. 587. A Capitania dos Portos poderá permittir a sabida da emba_rcn;l)~o, sem o tripulante, si não fôr possível, pelil
t.ora. a s~tbsbtml)ao do ausentado, devend·o nesse caso o facto
Rrr menc10nado no rói rlP rquinagem, pela Capitania do porto
ri11 r,scala sr,:ruinlr., onrlP o capitã-a apresentará a caderneta e
inrmrrif.() proccrlirlo a b()rdo aur comprove a ausr,ncia do tripnlaf!IC pnrn. Rrr feita a nnnotaç·ão na caderneta c a Capitania,
drpo1s rh lr~vJ•arln o !.ermo f)p rl\f>cisão. enviai-a, com Q 'PrOrrs'lo P.Ph r.nr~'rio. :'t ranifania inir,ial, onde foi fcif.:l o rôl
riP rqmnn!rPm, para n·hi Rrr~m nrc!hivados.
~ 1." 1\ ;np0rtnia rT11r tiver l:mrado a nota f111 fTe~rrr,ãl)
fnr:1 rommmnrnr:1:~ :]~ 1lrmais capitanias, da dm;erção (16 tri'pnlanl r. rm Cf!lC con~fr o nome. profi~são do rlr,scrt.or. nullH~rn r~n mnfrwn1n r lo!!'nr onrin mat.ricnlarln. afim de evitar
1\I!P ~~'.1:1 JWYflllJPilfP mn!J·irnlarlo rm outra C:apilanin.
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§ 2. o O capitão que deixar de cumprir o estabelecido nos
:arL 5.86 e 587 e paragrapho, não terá jusl.ificada a falta
do tripulante para a multa em que incorrer.
. . Art. 588. O capitfio que conduzir a bordo pe~,;oa que niío
Mn8t.e no r61 de equipagem ou lista d~ passageiros, ser4 multado em MO$ por pessoa.
Art. 5R9. A Caplt.ania fará noUficacão no rói de equipagnm na colurnna proprin, com a numeracão da causa que
motivou o desembarqul'. I' dPpois de lavrar o~ rrspr.ctivos termos noi'l livros compct.entes.
Art. 590. O rói de equipagem não será obrigatorio ás
embarcações sem motor proprio, que nave.gam rebneadas
entre portos, mas, sim. a lista de tripulantes, com as respectivas soldadas. em duplicata, ficando a primeira via na Capitania para complrmcnt.o do trrmo de ajuste.

·,

CAPITULO V
TEill\TOS DE AJU!'lTE, DJSTRAr.To E DE

RERfaSÃo

Art. 5!H. Haverá t2rmo de ajuste todas as vezes qne ·:J
capitão tenha de admittior pessoa matriculada na capitania dos
iJ)ortos para s11rviço de embarcação, competindo-lhe pagar o
sello do trrmo; distrado quando, nos cas.os facultados por este
regul~mento,
houver desembarque de tripulantes, pagando
estes o sello do termo: r~scisão, qu8Jndo houver deserção ou
falta de comparecimento do tripulante a bordo na hora da sahida da embarcação, sendo o sello pago pelo capitão da embarcação.
Parngrapho unico. Sempre que houver ajust'l ou dlstracto
Ôt'>verão comparecer á capitania dos portos as partes contractantcs e sempre que houver rescisão deverão ser as matricuiR!'l dos trirmlantes apreflcntadas á capitania dDs portos com
os competentes processos Iavradoc; a bordo pelo cap<it.ão. srm
os quaes não será dada a rescisão e nem como tendo justificado a falia do tripulante (art. 587).
Art. 592. Todo matriculado qne deixar de seguir mt embarcação em que estiver contractado, sem cansa justificada
rperante a capitania dos portos. será considerado desertado e
como tal soffrerá a pena de tres a seis mezes de suspensão,
além da multa qne lhe f{)r imposta, sendo lançada essa pena
na cadernet.a-matricnla pela Capitania do Porto, cumprindo
o disnosto no art. 587.
ParagraP'11o unico. Quando se tratar de capitão, a multa
!'lerá de t :000$: do 500$ para os rlemais tripulantes ql?e _não
forem marinheiros. moços, foguistas, carvoeiros e tatf.etros,
e de 50$ para estes, além da ~tcção ,indiciai a que pód(~ recorr(}r o J>roprintario contra o desertado.
.
Art. 593. O desembarque do tripulante Ró Be póde verificar pelas causas seguinf,f'fl. provadas com inqnerito procedido a bordo, saiYo m; caBos das alinf'as 5 a f!. c na fórma prescripta por f'Str regulnnwnto:
ta. perpetração de algum crime;
2•. f'mhr·iag-twz em serviço;
3•, desorcl"m que perturbe a ordem da erri\1-Jarcação;
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4•, mostrar inaptidão para o serviço que lhe for designado,
5", molestia adquirida em serviço da embarcação e quo
não possa ser tratada a bordo;
6", molestia não adquirida em serviço e que não convenha
continuat· a bordo;
·
7", re:;eisãn de contracto, de accôrdo o capitão com o tripulante;
!3", ajw;l.e prévio para de~~emharcar em determinado porto,
si constar esse ajuste no rói;
H", pri;;fín tlo tripiil:llllf' pnl::1s autoridades por crimP ou
can ~as dnfcrminaclas;
1 0', cli1Serção;
H•, õesrespcito ao canit:io ou superior a quem comp~ti::'
ohrdif'ncia:
I2", falta de decPncia;
13", a!LPr·car, lJ!'i:?;r~r ou l.cr ronflicto à horda com outrem;
H•, ahanrlonar ã embarcação antrR de e>;tar ella descar·rrgada, drgaparclhada ou conduzida a surgidouro seguro
quando finda a viagem;
15", deixar de eomparece1· a horrlo df' sua cmbarracão na
occasiã!) rlP sahida do porto, com cansa justificada. ·
§ L" O tripulante rlesrmharcado mn virtude das cansa~
que nfio sejam :JS rlr n.~. 5, ô, 7, S e 15, tr.t•á a sua matl'irnla
swpr.nfm por !lO dias.
~ 2." As causas 5" e 6", serão ju~t.ificaclas perant r. a capitania onde se vrri.ficar o rlesPmhnrqn", com attrP.t.ado do
m;Jdico de bordo ou da Saude Publica, ~i não houvrr medico
a b11rdo. ( Codigo r.ommrrcial, art. 555.)
Art. 5!H. Toda~ ns vezrs que desembarcar o tripulante,
com excepção das 10•, f4.•, 154 causas. o capitão. depo1s de
pr0r>nchidas a,; rxigrncins elos arti;.;os ant•~riorcs, dará ao tripulante nm hilllf'tc de drsPmbai'que, afim de Rfwem annotados
:rwlv capitania na snn cadf!rnf1ta, o~ attesf.:vlos contirlos no
bilhnte.
O capitão rlevrrá comparecr>r á capitania acompanhado
fio tripulnnlr>, qun só rPrrhri':Í. a cadrrnPt.<J. após o registro do
hilhPI e de desemb:JTqne. O que a~ sim não proeeder pagar(l
200$ de multa.
Art. 595. Todo capitão d!) embarcação que faltar com os
alimentos e~l.abrleridos para as pes~oas da tripulação. será
obrigado a pagar-Illl's em dinheiro a importancia da ração
ou parte que tiver dPixaclo de lhes dar, ficando, além diss:J,
sujeito a nma multa de 50$ qu'l lhe será imposta pf:\lo capitfío doi'! portos, qne, rm inquf\rif.o snmmario c vcrhal, apurará a falta por queixa elo prejudicado.
Art. 5rl6. To·cto lripu'ante qne terminar' o ~en contrarto
e tlc;;embarcar, dev~r:í r.ompareeer dentro das t2 horas utnis
Reg-uintes ao !'f'll dPsemhaeaue á rapita·nia rom a respm~tiva
carkrneta n billwtP, afim d~J sPrmn lançada:;; as reRpePtivas
nof.a~.

Art.. i>fl7. O malrirmlado poderá reclamar contra a nota
lam:acla pplo r.apitão, proprietario, dirPrlor de officina, e;;ta!Pit·o ou carreira P annador. Plll seu hilhP!P, devPndo o capit.i'io elos porto::; abrir inquerito auando se tratar do capitãr>,
podendo proceder do n:esmo modo si tiver razão para concluir haver irregularidade no inquerito procedido para o de~
embarque ou despedida do matriculado.
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Paragrapho unico. Provado ser injusto o attestarlo passado pelas pessoas referidas deverão ellas ser multadas em
200$, independente da acção judicial que poderá promover o
offendido e, no caso de ser -o matriculado o capitão, se annullará a nota ficando elle com o direito de promover a accão
judicial contra o proprietario ou armador.
Art. 598. Ao i-nspector de portos e costas compete alterar qualquer nota lançada nas cadernetas dos matriculados,
desde que o inquerito feito na capitania prove que a nota foi
indevidamente lanc~ada.
Art. 599. O matricularlo, qun alterar o bilhete de desembarque ou despedida ou a nota da caderneta, ou usar qualqunr cadernl'l a qne não lhe per! ença, será mnltado em 200$,
podendo ser processado. co"nformf' os caso~. e não poderá embarcar ou. empregar-se· sem haver pago a: ·multa.
Paragrapho uni co. O capitão de uma embarcação, director dn officina naval, etc. que tomar artífice brasileiro ou
individuo não matrim1larlo ou um matriculado com caderneta
que lhe não pertenç·a, será mult.ado em GOO$ P fiear(t :ma caderneta presa até o pagamento da rnulta.
Art. 600. Das decisões proferidas pelos capitães dos portos, haverá rncurso para a~ in~tancia~ llPt.rrminarlaR neste regulamento.
f: APITULO VI
DAS PENAS DISCIPLINARES DA GOMPE'I'EJN'CJA DOS CAPITÃES DAS
F.MBARCAÇÕEB E DIRF.CTORER DE OFFICOIAS NAVAES, ll:TC.

Art. 601. São pena,; diRciplinares da competnncia do~ capitães de embarcacões c directores de officinas navae;;, dtc.
1", admoestação em particular e Pm termos commcdidos;
e•, exclusão da mesa dr refeição. sen1lo Psta servidà em
mesa sepa'l'ada, por tempo dntPnminado on af<1 o dn~embarqu,)
·em caso de reincidencia;
3', reclusão ao camarotP on alojamento, al!\ a r.hrgacla
ao primeiro porto, conformr\ a gravirla1le da falta;
4", suspensão do serviço de um a cinco dias, permanecendo a bordo quando em viagem, indPmnizando a alimentação;
5", serviço dobrado de qu arLo;
6•, prohibição dn licrnça para baixar :í terra por um a
cinco dias;
7", det')nção•no camarote ou respectivo alojamrmto de um
a 10 dias, fazendo ou não o serviço que lhn competir nas
horas de quarto, vencendo no fll'imeiro caso a f'oldada c perdendo-a no sPgnndo;
s•, prisão a ferros no alojamento, não fazrondo serviço de
um a 10 diaR. perdendo a solda1la ou não no.~ dias de prisão;
!1". rlesPmharqnP, nn porto de e~cala ou da matricula por
despedido.
Art. 602. Aos passageiros sPrão appliradas as penas de
um a tres P f,firlas a~ ppsso:1s da tripnlação ser1to applicaveic;
as prnas t•, ~·. !'i", ô". 7'. R" ,. !l', nfin srnrlo cahivPl aos officiaps a 8".
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Art. 603. Ag penas disciplinares não serão applicadas
enmulativamente.
Art. 604. O capitão deve11á mencionar no diario de navegação todas as penas disciplinal'es que tiver imposto, e es;;ecificação dcrn moth·os que a occasionareqt.
.
.
Paragrapho unico. To-da e .qualrquer pena se~á I!llmedJat::tmenf e commun i cada ao capitão dos portos do primeiro porto
Pnt que aporf.ae a embarcação, em officio urgente, sob pena
dc> rnulf.a rle :'00$000.
Art.. 60rí. N1•nhum capitão ou dirPctor de officina navl\1,
pfr,. poderá applicar penas disciplinares sem ouvir o accusado.
Art.. 606. S1í.o faltas passíveis das penas disciplinares de
qne tratam os arl.s. 601 r 602:
1", attenfar contra as regras da moralidade, deccncia, disciplina e policia.
2", desrcsrwifar ou desacatar as autoridades quando não
haja injuria;
:l", allnrcar, brigar ou ter conflicto com outra pP$Soa,
qnando não rPsnlte acto passível de punição criminal;
.'f•, fallar ao ~"I'Vit;o na;;: horas determinada~ ou deixar de
n t'llllllH'ir;
:[i•. !'seu.~al'-SP :trl spn·i~·o n11 ao trabalho, on trabalhar
pr·oposiLadallll'liLP mal;
ti•, drsrespcilar a seu snperior, não cumprindo suas ordens, on rl'spondrnuo-lhe ou dirigindo-se a clle indisciplinadalllenfn n Ptn fprmns improprios;
7", sahir tiP bordo ou officina naval etc. sem licença;
s•, deixar· '' seot·viço, ott Rt~u posto no quarto ou faina, sem
liennt;~a ou mofivo justo;
9", aprestmfar-se embriag3:do para o serviço.
TITULO XIII

Meios de salvação
CAPITULO I
DAS

F.~TnAilC:AÇÕES

F.

MEIOS

DE SALVAMRNTO

Art. 607. As embarcações miúdas das embarcaçõe3 mercantes deverão estar devidamente apparelhadas de conformidade com o prrscripf.o neste regulamento.
Ar f.. GOH. As balcri!'as terão reservatorios do ar bastante ~ortes, rsl.anques c. com uma fluctuabilidade igual a de um
iiP-crmo da ema capacidade, quando construídas de madeira e
com fluctuabilidade equivalente, quando construídas de metal;
os fluduadorPs da pari e int•t>.I'na terão no mini mo um volume
cln :3/íO e os .da pal'le r.xterna, se dn cortiç.a, um volume de
1/:311 da r,apaeH!arlc da rmharcação.
~ 1." Essas baleeiras devem ter um tozament.o, pelo menos,
tle Ijl:! f!p t'omprinrcnt~; u:n ~emi-perimetro a me.io igual
HR 0, du sornr11a Ja pl'olnndrdadc e melade da bocca· e uma
1111;rli:1 'lrH "''lilÍ-[lt''r'illl('fr·u·: rtH'llidos a partir dP cad~ extre-
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midade a um quarto do cumprime.nto igual a 80 o/o do semiperímetro medido ao rnew.
§ 2.• Para a·s embarcações miurlas de pôpa quadrada os
valores precedente~ sprfio de 86 o/o o 78 o/o respectivamente..
'
Art. 609. As. embarcações constru idas com convez fQrte
e, c!.'f anquc dcvP.m tPr H centimr.tros quadrados de convez
para cada pnssoa, sr~ forr!lll crmslt·uidas dr, mef.al deYem ter
compartiHu·nf os de finei nação eom a capa!'idarlr~ tlP. O,"''O:>H,
por pc~soa que tiver ele comportar.
A1·t. GI O. Por caparidarlr• cu h ira rle qualquer embarcação nlinda COI11JH'ehPnde-sc o volun111 rc>;n\tant.e do producto
do ·rnmpl'imenfo prb horr·a, pr•lo poni:JI I' pPlo roefficienl e 11.6 (C X D X P >< O,fi) •
O r·nmprimrnfo c a lHH~ra ~ão tmnarlos por f(rra e. o pontal que ctcYcrá ser n ndninw, ~Pr'á tonrarlo pn!' dent!'o, não
deyenrlo torla v ia rxrrrler rir !t 5 "/t• da hor~ca. Ri os remos trabalharem em toll'Lei ra~. den•r-sl'-ha toma r· a~ bases de.stas
como altura da i1orda na merlida do pontal.
Art. 611. O nnmerr1 rle l)f";~oas que pndrr(t eonter qualQlH'I' cmharra~fío minda ahr.rla sfm'í ohtirlo Llividindo por
0,"'"028 ."na eapacirladr'. "'' Plllh:tl'Car:<)P'\ rniurlas drvPrão ter
lmslantP PS[•a~·o para qrw !orlas as pr~ssoas drí sua lotação
pos.~arn ficai' Renlada:=;, ~Pm Prnl1araçar o mr1Virnenlo dos I'Pmos, su fficir.nf e franco bonlo c e·st.abil idade 1rara com ~;egu
r:mça carregar· es~c nunwro dn paRsagcir·os n quB deverá ser
verificado na agua Ji'll' nc~a,ião da prinlf'ir·a irr~pPr~r:ão a •qne
forem submet.ticlas.
Parngrapho unico. Qmmrlo. porém, trnLar-~r dr. rmbarcaçõrs que navrgarem mn rios e em aguas lranqni\Ias, o co.efficientP para rlrfPl'llrinar o nunH'ro de JW S<lac; sera rr.rluzirlo a o,m'023.
Art. fi 12. Os lureo~ podem se. r collocarlns em qualquer
po'-lição de embarear;ãfJ ~lr'Sde qne as rm harraçües mim.las
:oossam srr an<aria~ f<'n·a das proximicladt•,; pr•rignsas dos
hcl iees.
Art. Gl3. Os apparelhos para arriar ou bolar nagua as
e:-nbarc:wões miudas. trrão dt~ sali~fmwr as rnndir,õeg srguinte,.;: serrm cnnvenirn!.rmr.nl P rlisposlos· para arriar a embarcação com facilidade, não Sl'nrlo pralicavPI ter todas as Pmbarcaç.ões salva-victa·s sn'<pPnsa~ em turcos, as qur excedere.m ao
numero de turcos firariio 110 convm: perto rlo,; me~·mos.
§ 1.• Todas as cmba rcar;ões içada:.; nos turcos deverão
estar arranjadas ele modo que possam ser arriadas na agua
rapidamente e os !.urros e apparrlhos nas embarcações que
transportam passageiro-: deverão ter res'i9le.ncia sufficiente
para poder snpporlar a embarcação lll inda com toda sua
carga e de tal mnrlo rspar:arlos, •qun as n;:;pertiva,; embarcações po~sam com facilidarle pa·ssar r.nlre rlles.
§ 2.• Os turco,; e srus rtpparelhos deverão rsl.ar promptos
para seu uso irmnerliato e prot.egirlos de qnallflWr influencia que possa Pl'P.iurlie.ar n ~eu fnneeinnanwnto, sendo absolutamente prohibirlo f]llr' nfio "r•iam os PXigirlos pelo presente
regulamento.
§ 3•. As talhas deverão ter meios arlquarlos para desligar
prnmpf .:nwn' r• :1- r•mlr~1 n•ar:Cir·~ m iurJas rlus l'n dPJ·twps inferiores
dos mrsmos.
0
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§ 4. Os cabos das talhas, cadernaeb', torneis e olhae.s, em
sumroa, todos 03 apparelhos de suspensão, devem ser sufficientemente fortes para poderem 5Upportar a embarcação com
toda sua carga.
§ 5.• Os tiradores das tal,has deverão ter bastante comprilllento para que as embarcações miudas possam ser arriadas na agua, mesmo quanrlo a embarcação esteja des~rrega
da, e os fieis das tnlha3 deverão igualmente ter bastante comprin:enlo pam q11e possa1n t.ocat· na agua. mesmo quando a
Clttll:•rcar;iio esU ver dcse:urc.gada.
Art. ü14. Para estar devillament.e apparelhada toda a
C111harraçiin miuda, devct·á ter:
rt'! pal:11nenla eon1plela para banraua singrla nu ue voga e
111:; i; dous 1·cntns dn subresale.nte;
b) clous hu.iürs para cada boeiro, prcso.s por fieis de cabos ou corrr•1d r e lant as t.olcleiras ou forquetas quantos os
n•ntiJS e 111:ti~ 1111'!adc, e lodos igualmente presos por fieis de
confianca;
.
c) un1 anco1·ofe, un1 balde, um
reme com a competente
cattna ou llll~ia lua e cnl'!'c~pondentcs gualdropes; uma boca
de sufficicnfc romprintentn e um eroqul'.. O leme o o balde
drYcrn estu pre.sos por Hc.is de sufficiente comprimento e
sertt[JI'C prolllplo~ para SJ'I'r•rn usados em qualquer momento;
d) uma vasilha ou quartola para agua oolavel, a qual
dt'VC r~tar sempre cheia;
c) as halsas ~alva-virias devem estar completamente providas de pal:uncnl.a e pertences que lhes• sejam apropriados;
f) rlnas lllarharlinhas presas por fieis e collocadas uma
á prôa c outro :í púpa da embarcação;
(J) um ou rua1~ 1nasfros, e pelo menos urna vela de confinTH:a ron1 '' t•.orrc~pondPnte apparelho;
h) 11111a linha dP ~alva(;ão estendida com ·seios pelo lado
de ftíra da ~~lllharear:iio mimla em todo o comprimento desta e
df' :nnhos o.~ bnrdos. fortemente segura;
i) uma a;.\ulha de lll:ti'Par apropriada;
.i) uma lantcma protegida rxteriormente por uma grade ou
n\do cujo rrscn·atm·io contenha azeite sufficientc para dar 1117:
p<'ln espaço dr duas horas, pelo menos.
Art. G15. Torlas as balsaf'! salva-vidas deverão 'Ser marc::uJas de J11an!'ira a fixar claramente o numero de pe.ssoas
que podem conter.
Art. ü 16. O numero de pessoas que qualquer objecto ou
artigo fluctuantr. poderú aguentar ser'á verificado dividindose por f '!k,500 o peso de que os mesmos objetos sejám capazeg de sustentar na agua doee por C"1J3f)O de 2·i 'horas. Esses ohjectos ou artigos para scrrm empregados não devem
precisar ser an I es cheios de ar e deverfio r. cr de genero de
cnn,truc,:uo appro,·arJa ,. ter marcas que indiquem claramentr~ o numero rin prs,:oas que podem aguentar.
Art. G17. I' o r cinto ti e salvação ou eintos salva-vidaa
arwrfeiçnarlo~, dPYc r.ntcnder-se todo o artigo desse genero,
que não precise ser elwio de ar antes de empregado e que
sl',ia e a paz rlp flue! na t' na agua por espaço de 2'• horas, ll'ndo
·w~rcnso 11k,50.0 rle ferro.
Art. GlR. As boias do salvação serão de modelo approvado e podPrão ser:
·
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a) boias de cortiça solida, guarnecidas en~ volta de uma
linha de salvação ou fiel, com seios, e que seJam capazes de
fluotuar na agua por espaço de 24 horas, pelo menos •. tendo
suspensos 14k,500 de ferro e qu_e não tenham por ~nch1mento
fibras vegetaes, barbas de cortu~a ou outros, corllça granulada ou qualquer outro material solto, nem pr~Cisem ser
cheias de ar antes de empregadas,. tendo _approx11nac~ame~te
2m,4 de circumferencia c im/1 de circulo miemo. !"erno pmtadas de vermelho <'0111 n rwlne da cnll>areal;i'tu em leLLras
brancas.
Art. G19. Toda as boi as c eint.os rk salvação deverão ser
collocadas nas embarcações de maneira que fiquem facilmente aecessiveis a todas as pessoas exi,tcntcs á hordo e
tambem que sua posicão se torne conhecida daquellas pessôas
ás quaes sejam part.icnlarmcnte destinadas.
Art. 620. Tocla a vez quo o llllll1Cl'O dn emharca~.ões míudas fôr de :1 a fí dev<'t'Ú te r, nn minim(l, dnas l1aleeiras c um
sah·a-vida~ c quanrlo superior a cineo deyerá tl'r quatro baleeiras c duas salva-vidas 110 mininm. dPYPndo tan1hem ter
uma lancha movida a motor desde qnc lenlta mais de oito
embareações.
Art. 621. O numero ele cintos de salvação deve ser no
mínimo tgual ao numero de ve:-;i'oas que 1:onduzir a emharcat;ão.
Art. 622. Além de mangueiras c mangntes para as bomhns volantes e da maehina motora, deverão as ernbareações
estar munidas dos ext indorcs de ineendio estipulados pelas
Capitanias dos Portos, na primeira vistoria.
Art. 623. Qualquer embarcação deve ter, pelo menos,
uma bomba de mão manobrada do convéz para cada porão e
para o compartimento da prôa; o, nas que tiverem· duplo
fundo, uma bomba para cada um dos seus compartimentos.
Art. 624. As embarcações á vela devem ter pelo menos
duas bombas de mão independcntementn da do eomparLimcnlo
formado pela antepara de collisão, quando houver.
Art. G25. O numero de !mias de salvar:ão serú igual ao
duplo do numero de embarcaçiins miudas que no minimo deverá ter uma embarcação qtw transporte on não passageiros,
§ 1." As embarca.;:Ges que não transportam Jlassageiros
terão oito embarca~;:.ões mindas desde que tenham mais de
3. 000 toneladas brutas, seis dPsde qne tmtham mais do L 500
toneladas brutas, q11atro desde qu-e tenham rnnis rlc 500 toneladas brutas c duas desde que tenham mai.~ 1lo 150 toneladas
brutas.
§ 2.~ As embarcaçõc.~ que transportam pa.';sagciros deverão ter, no minimo, duas emharcaçõe~ rniudaR dm;do que tenham de 150 a 500 toneladas brutas do de~lo1·amento, quatro
desde que tenham de 500 a 1. 250 t.nncladas bmtas, seis desde
quo tenham de 1.250 a :l.OOO lonclarlns hrufas, oito desde que
tenham de 3.000 a 1.750 toneladas Jn·ulaé<, 10 dcsrle que tenham 1.750 a 6.000 toneladas hrutac.. 12 dt•.'de que tenham
6.000 a 8.000 toneladas hruf.as, J 1 dr!sde que tenham dll
8.000 a 10.000 toneladas ln·utas, 16 dt~sdc qtw tenham de
10.000 a 12.000 toneladas bruta~'. IR rll'é'fk fJl)(' Lrmbam de
12.000 a H .000 toneladas brutas, e :!ll ,k,d•~ que tenham
14.000 a 16.000 toneladas brutas.
. Os navios de m_ais de Hi:f~OO toneladas dcvcráo ser pro:vrdos do urna capactdadr~ addJcwnal rk cn'J,arc:-H;ões na razão
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de 5. 000 decímetros cubicos para cada 500 toneladas brutas
ou fracção desta.
Art. 626. As embarcações de f• e 2• classes deverão ter
uma linha do prumo de 250 metros, pelo menos, enrolada em
sarilho, com prumo patente, de peso nunca inferior a 15 kilos,
além de duas outras linhas de prumo de mão de 50 metros
de comprimento cada uma convenientemente graduada e com
prumo de peso nunca inferior a 3, 5 kilos cada um.
Art. 027. As embarcações de 3" e .f• classes deverão ter
uma linha de nrmno de 50 metros c outra de 30 metros de
comprimento, éom o prnmo de peso nunca inferior a 3,5 kilos.
con venientementc graduada.
Art. 028. A indicação da graduação das linhas de prumo,
é feita de metro em metro.
Paragrapho unir,o. DcYe ser preferido para as graduações o tecido de algodão para as marcas brancas, filele p_ara as
vermelhas c ::;arja para as aznei';, porque podcr-se-ha Immedi::lanJcnte disl iug-uir na (•scuridão.
TITULO XIV
CAPITULO I
IL\S VISTORIAS

Art. 629. Haverá em cada Capitania e Delegacia uma
commissão de vistorias, presidida pelo capitão dos Portos ou
por um ajudante e cor>1posta do patrão-mór, de um machinista
c dos artífices inc!ispensaveis, encarregada de proceder ás
Yistorias a que são obrigadas todas as embarcações mercantes ou não, comprehendidas as do trafego do porto, as empregadas no serviço de transporte de passageiros, cargas ou
materiaes, assim como de reboque, pesca e recreio e reparti.;ões publicas.
Paragrapho uni co. O perito de machinas Fera,, em igualdade de condições, nm engenheiro machinista naval reformado, designado pelo capitão dos Portos quando não houver
no local engenheiro maehinista embarcado em navio de
guerra.
Art. 630. As embarcações miudas quer sejam ou não
das repartições federaes, estaduaes ou municipaes, movidas
por qualquer motor, até dous cavallos e meio de forca e á
vela on remo, estão dispensadas das vistorias periodicas, sujeitas entretanto :i do capitão dos Portos ou seus delegados
quando por cllc fôr julgado necessario.
Art. 631 . As embarcações nacionaes á vapor ou a vela,
são obrigadas á vistoria do casco e machina com intervallo
de 12 a 12 mezcs fluctuando, e com intervallo de dous a dous
annos, em sccco ou no diqw~.
§ 1.• Esses prazos poderão ser alterados, si a commissão
dA vistorias julgar conveniente, devendo nara isso declarar
~11 a:' razões.
§ 2.• As vistorias em secco serão referentes ao casco da
embarcação, podendo ser feita a parte referente as machinas
c caldciraf', em fluctuaç.ão.
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Art. 632. As vistorias deverão ser requeridas ao capitão
dos Portos, com antcccdencia de 48 horas. pelos proprictarios
tias embarcacõcs, seus prepostos on capitães, f;Ob pena de
200$ a 500$ de multa:
a) quando se tratar de vistorias periodicas;
b) quando se tratar de vistorias exigidas pelo regulamento
para registro ou arrolamento.
§ 1. o A vistoria será requerida quando se der avaria no
casco ou motores on realizados concerto;; sem os quaes não
possam continuar no servic,;o, logo que Sf'jam rf'paraLios.
§ 2. o A vistoria da ai in e a /1 sCL·á em !luas vart ~~s a pl'imcira
em secco c a segunda em moyimenlo.
§ 3. o Nessa vistoria nerú csLivulada a lripulaçilo, de necOnlo com cslc rcgulauwnfo.
Art. 6:3:l. Vinte c <Illaf t'O horas 1lcpois tle d~~spachaLio o
~cqncrimcnto para vistoria, a commis~ão <lev<~r;i reunir-se a
borrlo ria cmbarea<)'ío pal'a fH'OI~ednt· ao <'xanHl da nu:sma, dc''L'IHio ser feita a vist.oria nas horas do expediente.
l'aragrapho nnico. O propridaeio o11 eapit.ão da <'!Ilharcação durú conducção m~~.;essaria aos lllernl•ros da commissão.
Art. G3.1. A vistol'ia sedt feita fm1olo a <'lllloar·1·.ação ao;
~arvoeiras c os porões yarrido;; c sal'os o aK <\aldeiras comIJiemente frias c limpa:<, sob pena Lle illO* de multa.
Paragraplw unico. Si a vistoria li vc1· riu sut• fluctuando,
})Oder~í. a eommissão realizai-a, qnant.o a marhirm, <'Sfando a
embarcação carregada, se ,julgar· cunvenicntc c de aecurdo com
os interessados.
Art. 635. CmHJiuida ;, vistoria, a r\OillllliAsfw dir·igir·-sn-ha
á capitania, onde o secretario lavrará em livro ]lroprin, o termo
de vist.oria, do qnal rl<'vcr·á I~OHsfar os fnndamcntns do parecer· sob1·e o cst.ado da cmlHn·caçrw vistoriada, suas cnnrliçõcs
de navegahilidade e si r~stá apropriada ao servi<;:o a que se
destina; termo este que deverá ser r~stampilhado c assignado
pelo secretario e membros da rmmnissã.o e de que se extrahirá, (lratttitamcntc, uma cúpia, para ser nnl,rpg-ue ao capitão
da embarcação, proprietario ou seu vruposlo, q1re vassarú rceibo no livro de termos.
J>aragrapho unico. No raso llc extravio da cópir1 do termo
de vistoria, será dada ouf.1·a por certidão mediante pctil;ão do
proprielario ou capitão da embarcação, pagando os emolumentos lcgaes.
Art. 636. As declarar.õcs da commissão de vistoria devem
conter os seguintes itens :
a} estado do casco 1la cmbarcaçiio tendo em 1\0ilsidcração
o scrvi~;o a que se desf.i11a e ao disposto no art. G71;
b) idem quanto ás emharca~:ões miúdas, boias 1lc salvaciío,
estaçfw radio-telegraphka, chronomet.ros, pharóes, signaeR,
bussolas, abrigos l'CS!)I'divos e serviços completos para passageiros e fripulação c fie cslão nas condições exigidas para
seus usos c hoa conserva~:ão, bem assim qnanto ao que disser
rcspPitn a <'nnf'orfo ·~ ~P~'Iil':lll!;a dos p:1c~a;;r•iro~ e lripulantes
l' a l'amisa dn enlli~ãn;
c) ao prazn pr·csumivc.l rlnntro rio q11al o easco fM julgado em condil,'ões rle poder navegar com segurança;
d) estado das rnachinas motoras em geral, ger·a1!ores o
caldeiras altendcndn no serviço a QUP se rlm;t.inam na embarcação;
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e) qual o prazo presumível dentro do qual as machinas
motoras em geral, geradores e caldeiras, estão em condições de
poder funccionar com segurança;
f) quanto ao regulamento das valvulas de segurança e
chronometros e agulhas;
g) quanto ao estado das installações electricas, sanitárias,
de esgoto dos porões e de incendio.
Art. 637. O proprietario ou capitão tem a obrigação de
fornecer o pessoal e material necessarios para as provas hydraulicas ou outras que lhe forem exigidas.
Art. 638. O proprietario ou capitão tem o dever de dar
aviso á capitania de qualquer circumstancia que houver de
natureza a PJotiv,ar uma vi,storia fóra do pllazn re·gulamentar,
sob pena de 200$ a 500$ de multa.
Art. 639. Onando algum membro discordar do parecer da
maioria, far-~r-lm eonst~u· dn termo as razões df\ sua diverf?Pilf~ia. ''" modn daro f\ preciso, para que possa ser assignado
por elle, emhom eom a declaração de vencido.
.
Art.GHJ. O rapilão que, depois de vistoriada a embarcae~u:iío, não tivet· ú bordo ou retirar de bordo os apetrechos necessal'ios pnm o salvamento, para extincção de incendios ou
para out t·os mist !Sres, devidamente dispostos em seus Jogares
proprios n promptos a funccionarem, incorrerá na multa de
500$ a 1 :000$, além de ser a f\mbarcacão impedida de sahir
do porto, e do dobro si pela falta tiver occorrido algum accidente que ponha risco á segurança da embarcação ou das pes~oas a bordo.
Art.. 641. Todo o capitão ou proprietario, que. terminado o
prazo da vistoria, ou houver sido sua embarcação julgada incapaz de navegar, continuar a trafegai-a ou empregai-a no
serviço a que se destina, incorrerá na multa de 500$ a 1 :000$,
e, quando intimado a não proseguir, o fizer, além de multado
no dobro, será processado por desobediencia.
Paragrapho unico. O capitão dos Portos, attendendo ás
difficuldadeí:. de occasião, poderá conceder que a vistoria seja
realizada depois do prazo si não houver inconveniente e se
assim opinar a commissão de vistoria, que será ouvida sobre a
petição apresentada para esse fim.
Art. 642. A embarcação que tenha de ser vistoriada em
seeco por ter terminado o prazo e estiver em porto onde não
lwuver dique ou carreira, fará essa vistoria no porto de descarga onde possa effectual-a.
Art. 6-i3. Quando o proprietario ou capitão não se conformar com o julgamento da commissão de vistorias, poderá
recorrer delle para o capitão dos Portos, que nomeará novos
peritos para procederem a outra vistoria, que será definitiva.
Paragrapho uni co. Essa commissão será presidida pelo
capitão dos Portos, si não tiver funccionado na primeira ou
pela pessoa que for designada pela Inspectoria de Portos e
Cost.as, a quem se recorrerá si tiver sido pre~idida pelo capitão
dos Portos.
Art. 644. Sempre que a embarcação tiver qualquer avaria, encalhado ou hatido, o capitão é obrigado a communicar
á Companhia, qur, ·si jnlga'l' necessario. mandará proceder a
vistoria em secco ou fluctuante, conforme as circumstancias,
sob pena de 200$ de multa.
Art. 645. As embarcações de linhas subvencinadas serii.o
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vistoriadas, sempre que for possível, na presenlia do respectivo
fiscal,
Art. 646. As victorias serfio feitas com a presenca de
todtl pes!!Ml de· bordo, e seit1Prl' que for Jmsstvel, com. á .presenca do proprietario ou seu preposto, devendo..:se tnd1~a~,
imtnediatamenle, o.s def~itos notados qlle tmdet·ent ser córrJgldos sem prejuízo do lavrarnento do termo,
.
-~rL ô47. Fei los tH reparus dctcl'minados Pt'.lo la!JrlO r~e
\'ÍSlOritt O ]ll'O[II'ÍPI!\l'ÍII dll\'Pl'IÍ 11l11' ltVÍ~U IJIJi' !lRI'J'lpfn H l~llpl
tania, a'fim <IP serem YPt·ifi•.·ados velá l'"llllni~sr\o.

Arl·. t).í8. A capilal!Ía duYer:í. lot~o qlll~ alglllha eJ111Jarfor julgad;,t em eomli,;Üf~,; d1J nflo l)odet· nan~gar eum scglll'lll11Jil; eonllll111lic:u· <i J IISJH'l~lorla .do Porlns e Cosi a~. dando
o seu nome. Bnmct·o r, pUJ:I o de rcgi~Il't1, e. betli a~til tn, as razõc~> do laudo. Igual I'UIIIHIU n icn•;:iq de,-,~ f.i!'l' fP i Ia ú eanitania
do porto ti e rPgislro,
Ar L tiHl. Os eomp:n·l imenlus cstalH!IH'S dl'.\ Pm :;cr e:'>perimcnl.ado~. cHdlCIHilJ-.~11 l'~f-IC~ compal·limr~nlos d•~ ~gua até a
altura lia linha ll'ngua, I!IJalHlo ealTI'gada a emJ,ai·c:u.:ao.
Arl. 650. A antebam de 1:nlli8fw nfio deverit ler valvula
alguma, nem furo, nPm qualqw·r meio dr, t·•nnmunica1:ão entre
os coinvarlirneitlos lH•t· •·I l:t f, 'i'JIIadm; par:1 [•,.:gol li do ellmpartitnci1to da prua.
Ai·t. ü[jl, Ncnhulltlt poda l'c".Lanquc de\ n s1n· Icil:t 11as nnt.cpai'as éslailqum; com Pxc•~pr;ão das da entrada dos luneis,
, Art. 65:>, Todas a,; portas dos conipnrtlmenl.os nslanques,
incltt~ivo as do~ lunci:'. de\'I'Ill ser manobradas com fadilidarh!
rlc um ponto acima da linlm d'agua, bem aAsiru as valvulas de
communicat;ão dhs CO!llJiadimnli.•Js, deYnnd11 Sl'l: mareadu bem
visivelmenle nà ehapa acima da mau h I' la a dil'l'('l;iio para
c::tção

abril-as.
ArL ti 53. As eni.L'allas pat·a os eUtíipat·LinH·htos do duj:Jló
fundo, devem ser suriicienles em lmtí1ero <i rlimensõcs pará
permittir .uma lJon ar•ra\:fíO c facil ac(lcssn dos mesmos. Essas
entradas devem lel' I nmpn ~ que :-;n fceltem llerrncl ieamente.
Art. (i 54. As tJroYas de pressão hydraulica dos tanqUes
cuja pade !lupcriur rm fot'lllfula pela~ t•Jwp:tB tla eoln~rla, rl11~
vem ser feitas ~:om a lJI'e;;;,;i\o eonespOllllent.c (t dP utna eolutntla
d~ ag·uu de itn,~O pelo Hienos, mais Plcvada que a pm·t .:l ~tlpe
rwr do tanque; c, q11ando a parte supllriur do tanque ficar
abaixo da cuhcl'La, !J. prpssiw niio deve !it•t· iu[t'rioi· :í. enrl'cspo.ndentc á de uma culumna de agua 1!1) :2ui, 'lU lldu inetws,
ma1s elevada que essa parte do tanque.
Art. or,fi. o flinllu da f'IJliJat·ca<:Uo !ili; ll pal'Le Sll[JCrlot'
das cavernas pó!lc Sl~t· lH'OlPt: illo }Joi· tlil!lu ll1i t)iítwllto ou dUalquer otltr'o material nvpt·u\ado cpw t·ullt·a <'lllt'llzim'Hie as cliil~
pas, cavernas c eabct:us do rebites.
Art .. G56, As. eru!Jan·nções qun tt·:ul:'IIJOI'fàrf:'.IJI Jllíssagtllros
de••em if't' os ~HCHIH til) I'IIJlllttllllH'Üt;iio :'!Hfi\'i••iJte;; entre o
convez e as eotwrtas.
Art. 0.57. N.ns t'Ininll'l'lt\.'i)es ;, vnptll', t·a•la t'lllllfJarl llncnl.o
e.slai~que. nu;lustve o:; de duplo l'llndo. ti·~,(~ l•·t· unta e:tnaln>:at,:ao de CHf'lllll, ligada 1.t l•otnha ú ·,;tplll' •
.Art._, Grí.fl ..OR. ~w:<otdltOci c antepat·a:' dn;.; I'Umpal·l.iuieillog
as 1urja~ P logo":', quando l'ot· a l'tlllJ<ll'l'êWllO do
madeira, !levct '\o 1wr '''LT(tdu~ .:om l:ha['a;; de f1.'1'1'11 tlll d·c lwu,
i~rl. G:·,u. A's l:alci:;it·;t~. alt'•m das pt·o, as d1) pressão l;y_
destni!Hlo~

draullca de

110 lltlllliii" ,11 ':·

m:n;.;

!:!•·' ,.,J.,

I! li" a ílu J'egitllen.

M;i'Üs rld r>Uoiilt 1hE:t:ilifvb

deve ser exigitlii tHrià !Ji•essào 11ê Vafjtlres pitht codiptdviH' a.
sua resistencia.
Art. 6GO. Dcpdis que uma caldeira iiv~t sôt'fi'idô brt1ta
hydraullca a que se rêfei'!i o ârL 059 i:t~ modo a sdti$fliíêí· à
c.olhrrilssâo tlc visf.briâs, t1evElt-se-l1a gràvâr rtilt hiésttJa éaldtlira,
de inodo beiil :vislvci, a pi·essiltt jj(jf q(jê passou a tirildtilra iiti!i8a
})l'Uva, Cl~ Jdlog\·amiiiâs f?or cetH.Iflif-lros qU!idt·ados,. 'j.e tlé tr~s
numeras ItltlicttfJvos i.lb rli;J, niet e anftb eltJ cjHe HH wiUi es~a

a

IH'O\"a •

. ~rt. 6!if . A pi:ovà .de jli·cssiio Hydi;al\llca 1Jái·a uina
dr~ 11:a nova j.Jnde ~e r th~p€'Jlsada. l]ttandb se trai ar de
junf.o de l~aldelms cujas dívei·sas. jlai·f:ef; houvermg sidt:l_

calcort-

r.ró-

Yadas sepat·adamenl c, s1 essas titvcrsas JJitHes uao rlevHem
ser reunidas siniio por meio de tubos colloeados em tor"ld o si!tt
pcrcürsb poi· f(,l'à das fornalhas e dli.S t~ohdticf as, c cujM juntas possam sei· faéllmente d!jsmontâdits.
Art. 6G2 .. Cada caldeira deve sei; prbvitla de düiis valvulas de segtihiti-::a, convPiticltterricnte it1stalladas. regulaHa!! tle
tnorlo a deixat• o viípol· escapàr-Se, desde QUO a t~reS3ãti dt.:.
tinja p limite maximo pt•r·tnittido. Cada úma rless:ts valvulas
deve ler dimensõf's fac,; que, por cadil trhm deltas sótil.enle,
possa ,se escapar todo o Yáp~r pro<:iuzid_o. por .rrwiot· qu~ seja
a aeUvidade ue fo~os, e som l:jüe a prcssao, devrdo ao actmmulo
de vl;lpot·, exceda de mais de 1tl % da pressão do regirnen
ml!ui.Uida dür·ante 15 minutos com as machinas paradas.
§ 1 ~ • !:Jma de~sas yalvulàs deverá s~r ~ellada depois qt.J~
a con:mussao de v1storms, estando as calde1ras aecesas e sdb
presslio de regimcn. verifiear qué . as valvtilàs furlcciohétil
eonvonienftmterife. Este sello será feito por meio de um sinele, conforme o modelo que deve ficar sob a guarda ti rl:i15ponsabi !idade da comrnissão de vistorias, gravado sdbre o
chumbo derretido derramado sohre o buráco da fechadura do
cadeado que fecha a válvula. Si as caldeiras trabalharem com
tiragem forçada, à urea das valvulas ceve ser pt·opol':ionada
de modo qu~ possa satisfazer ás mesma condições.
§ 2. o As caldeiraq deverão ter' um apparelho para alliviar
as valvulas de segurança, de modo qUe às (Jc urna caldeira
possam descarrrgar independentemente das tle outras. devendo
e:>se apparelho poder ser manobrado da praça das tnachinas;
§ 3. o As valvulas de seguran!)tt l.Uwem estai· assentadas
directamente sobre a calrleira, não sentltf permittido qmtlquer
mciu de cominuaica..:ão entre a: iJuldeira 11 a vutvula ue segurarlt:a.
1\rt.. G63. .('ii10 e _pennittido q_t!ClJrar o )!ello Sem prévio
con:;enlmwnfo tia Cii!Jifama e mediante .requerimento aSBi ...

gliado pelo chefe de mad11na:; e no qual declare o motivo
des~a nccesoidark; esse requerimento deve ter immediata d~s
J!<lelio do <',api I ftn tlus .P"I'i os que, entrct.unl o, t'oder:'t mandar
VPJ'ifiear si 11 si·llo r•sr;l (·unfor•il'Jti d tírescrlp;to neste i·égulamcHto a:i·t. li78, aniP'3 de ser· ljtrcltradb", setilfo :HltreHe ttue ó
tiUdJrar ~:f'rt1. I icel!ça. imfJOsta a ft1uHa de 200$ à 500"$000:
,\r·L tiGI. Caoh( <·aldniril: drwrl set· pro'vltla de urna niafioÚJ••IJ o f!irl lwn1 f' SI a do, r·un-.;·ctiiPnl.rttwnl(l instalbdo eollO"cadc
á \ isl:i tfo fogüi~la, em po;;içiío hmn visfvel e com 'luz /)(!cesS<IrJ:,, gJ•:Hiuado t!(' modo :t indicar a j)rCSSÜc) ~ffcctiva tio vapdr
,,a calrfciea clll kilog1·ammas po·r centiitiel,w quadrado.
Ar L 6MJ. Cad:t <'Hldeira (Jeve ser munida de dous· appare!hos inrHcadorc:'i do nivcl ria agua, convenientemente dlsj)ospo~l os, iilrlr•petirl('nkmenl c, eollocltdós á vista de v~sso& éncal'l•·\,:l<la d~ !Jlit!"'IJiar:ão da caldeira e sufficienlcmcnte espa-
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çados um do outro. Um desses indicadores deve ser um tubo
de vidro ou outro apparelho qualquer, approvado. de parede
transparentE'. deixando ver o nível da agua e disposto de modo
n poder ser facilmente limpo e alumiado em qualquer occasiao. O outro deve ser de um svstema de tres torneiras, dispostas em tres planos horizonfaes differentes; porém, para as
caldeiras Ce pequena:; dimensões, poderão. a ,juizo da commis:Jão de vistorias, ser de duas l.ornPir:ts dispostas em dons
planos horizon!aes differentes.
Art. 666. Sempre que se fizer uma modificação ou concerto nas machinas e caldeiras, além da prova de pressão hydraulica exigida para as caldeiras, a commissão de vistorias
poderá exigir uma experiencia com a embarcac1io em movimento.
Art. 667. Os recipientes de fórmas diversas, de capacidade superior a cem litros, que receberem vapor fornecido
por gerador dist.incto. quando sua comrnunicacão com a
atmosphera não for feita por meios que excluam toda a
causa de pressão effectiva not.avel, deverão ser submettidos á
prova de pressão hydraulica, como se determina pa1·a as caldeiras. Essa pressão deve srr 5 o/c mais ekvatla que a pressão
de trabalho admittida para esses recipientes.
Paragrapho uni co. As caldeiras nas quans a evaporação
é obtida por meio de reacr;ÕflS chimicas ou de outras fontes
de calor, nunca produzindo sinão temperaturas moderadas. do
mesmo modo que os reservat.orios, nos quaes a agua em aHa
temperatura é retida com o fim de, em seguida, fornecer um
desprendimento rle Yapor ou de calor, qualquer ,que seja o
seu uso, devnrão ser a~!'Pnwlharln~ ao~ rceir>irmfeH ncima citado'!.
Art. 668. Os recipientes de vapor deverão ser providos
de uma valvula de segurança regulada para a pressão de regimeu admittido a menos que csla pressão seja igual ou superior á fixada para o gerador que a alimenta. Esta valvula
deve ser sufficiente Ila.I'a manter, em qualquer caso, o vapor
no recipiente em um grúo de pressão que não exceda de 5 o/o
o IimiLe de regimen fixado e poderá Rer collocada, quer no
proprio recipi1~nte. quer no tubo de inlrodneç.fio de vapor,
entre a torneira e o recipiente.
Art. 669. As caldeiras devem ter um espaco livre de
<Jm,40 pelo menos, entre a sua parte inferior c a quilha e
ser convenientemente isoladas das carvoeiras c anteparas
transversaes.
Art. 670. As caldeiras auxiliares, assim como qualquer
outro gerador de vapor installooo a bordo de embarcação a
vela ou a vapor. pontões, etc., estão sujeitas ás mesma!~ disposições acima citadas.
·
Art. 671. Os planos, especificações e informações refe..
rentes á construcção da embarcação, devem ser apresentados
á commissão de vistorias, por occasião da ivstoria regulamentar para o r€gist.ro ou arrolamento da embarcação, anm
t1e que ella possa yc_rificar si estão conformes, e, quando for
notada _qualquer ~hffcrcn,;a na exccu\:fw do plano approvado,
a referida connmssão deverá submcLlel-a ú consideração da
Inspectoria de Portos e Cosias.
Art. 6i:!.. Os apparclhos emprcg:ados para o serviço de
c~r_ga e de.~carga, ass1m como todos os demais apparelhos auXIlmres existentes a bordo, quer se.iam a Yapor, hydraulico'l
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ou electricos estão incluídos no numero dos machinismos
::mjeitos á iuspecção da commissão de vistorias
Art. 673. 'l'odas as entradas e sabidas no casco, quer
na linha d'agua, ou perto e abaixo della, com excepção das
destinadas aos serviços sanitarios, dwem ter valvulas ou torneiras entre os cascos e os respectivos tubos. que devem ser
fixados ao costado, de modo conveniente, que as torne estanquei' e que as pcrmitla funccionar em qualquer tempo e
com f'acilidacle.
Art.. 67 4. Quando a caldeira não for bastante granae ou
a porta de entrada não permittir a entr-co.da, a commissão de
vistoria poderá exigir que se,ia feita a prova c!e pressão hyGraulica annualmente, semestralmente ou quando julgar
conveniente, mas deverá fazer declaração das razões que a
impe-diram ü..e entrar para examinai-a internamente.
Art. 675. Antes de exigir que uma caldeira soffra a prova
de pressão hydraulica, a commissão de vistorias deve exami!lal-a, tanto quanto possível, tomar as medidas necessarias
e calcular a pre»são de regimen para a mesma. Os superaf]necedores, evaporizadores, receptores, de vapor, etc., estão
sujeitos a c<;ta mesma disposicão.
Art. 676. Si, durante a prova de pressão hydra.ullca,
houver quaiquer indicação visível ou perceptível ao ouvido,
~le defeitos (i:: mesma, a commissão de vistorias deverá manflar ce:::sar a prova e procurar tomar conhecimento da naturcr.a c ext!;Psão c!os defeitos, furando a fornalha. as partes
baixas do;; conclucf.ores. etc.
A1·t. li77. A prp-;~f\n liydr·anlica da prova devn (',onstar do
trmno de v;storia.
A1·1. li78. Uma vez determinada por uma commissão de
vistoria;;; mna pressão ·dr• regimen para uma caldeira nenlnuna outra r~ommissão de vistoria poderá alterai-a,' sem
prévi~mente sujeitar o caso á Inspectoria de Portos e Costas,
communicanrlo-lhe as razões que fazem julgal' poder ser
fr~·ifn esse augmrmro.
Art. G79 _ Em todas as vis f orias, todas as vezes que :1
commissão nxig-ir, as machinas ou motores devem estar
:Umpo<1, ahe!·lo;' ou levantadas as tampas dos cylindros, valvulas, comlensarlorrs, bombas, bronzes, mancáes, etc., e bem
as,im qualqn0:· outra parte da machina e machínísmos, que
a eommissão Julgar necessarío. As caldeiras deverão estar
aberta~, cornplctament.e limpas e seccas, tiradas as grelhai
e altares, para que possam ser examinadas internamente, e;
quaado a cr.mmi~são determinar, além dos easos já previstos
no presente regulamento, rstarem, preparadas para ll. prova
r\ e pressão hydr·aulica.
Art.. GRO. O leme e oR appareihos de governo ctevern ·e~
f.ar em b.':'a:'l eond;ções de funccionamento. Deverá haver um
apparelho de governo ele sohresalente, cornplrto. sempre
prornpl.o a fu nccionar em caso de necessidade.
A' t.. G8L Os cabos de arame de ferro, de aco ou de
linho devem P.~lar ('Ill bom estado de conse'l'vaçã-o.
Art. GS:!. ();: apparelhos de suspender devem estar em
l10e; e.-;btclo de funccionamento.
Art. GS:l. As ancoras e ancorotes devem ser em numera
n cr~: r,eso rn·ow•r·cional :l tonelagem bruta da embarcação o
ri e ar"crkdr• r~IJm n. ta he lia annexa, devendo os certificados da
p1·11ya f!p ""~i''''''li'Ía :rn ,.~for~o, a que se rrt'rre a referida

tabr,lla, ·~f ap~sapt~!lol! nft vistprill do ragi~tm, P!H4 l!er
:n:3:rcaJos, si ji, l)[Q estivcrl!•n ftt\1-;\s 1\Ur qqem nassou o !l!\1'-:hft~ad() • .l\s lliJtCilfl\i sem Ctl!Jlfl d~verq ser .2·5 '/<.· mllifl pfl,;3Jilla!s
dll qu~ P ctetermillaQO; na lanoH11 antte.ll}; o peso d~ llRoste niu
deve exc~er de ttlll torv~ do poso tPI.~l e n~ r.~f1Qvens J\fw~m.
ser proporci!}naes ás mesmas, de modo qtw não nqsR~m
enjdmlnnr.
~ i." A'> amruTail elevem ser, em rnmprimCJllo lnlal ~~
em diarncteo de ferro dos (·llls, d'' ueef>;·dn com a tnhclla l\Hnexa, proporeinnaes :í fonelagPm hnlln !\ !\PY!'Il1 jr1· Htnn rPsü;tenc,ia ao psfnr~o de ruptura e dP lrn<ío muwa inl'rrio;·
no ·!le!PI'JTdna,lo na c i f.nda tahcl\a.
§ :!." As espiaH, quer de enbo, aratiH", linhn ou manilha.
devr.tn ,<;atisfaze·r ~" f•.ondiçõPs exigidas na fa!JPlla anncxa e
estar em boas condit;ii.es.
Art. G8L As embarcaçõe<i miudas desem ser construi(la!~
e ter accommoclaçõcfl ·de ardtrdo com as rP.gras do art. 607
o seguinf.rs, é rlevrm r·~lnr Ill'!'Hllllafl pal'a Rt'l' arriadas em
qualquer occasião.
Art. 68G. AR rmharraçõPo; movidas a qualqur-r rnot.or não
poqrm ser CÇlllSidet:Hin~ no mtmero daR quP. devem estar
Sltspenf'.as em f.urr.o!'\ :1 (PJe ~v1 refer!i n art. G07 e se~uint.e!'l,
c tnrs rúnhnrcar,ões r~·li\(1 sujt~itas ãé; mrRma~ tlisposiçõPJS que
l\ -~~ph:p·aç1io, QU'lllh• 1\ vi~toria dr~ ca<~co, maehinafl e caldetr,ts.
Ar·t. 686. Na o embarc:v:ões a vapor deve haver uma
~~ull~ª pnra Cfl.rJa ar>parelhn dfl ~overno e um padriío col)?cado de modo que drnnine o hor!Z(mlr rm qnalqner occastao
de tempo, como lol\og os seus acccssorios. Es.sas agulhas de\·em !'rr reguJact:iR r comprn~:ulaf'. O capitão da cmbarcacão
trm o devrr r\e ;:~urr;;entar á commi5.0 ão rlr vistorias os regulamento!! da9 n!Í'•tFt:l'l l' chronnrnehrn!l. lanrarlo~ em Hvro<~
rubricadOI'I pela eapitanif\, COlll as as.signafllt'a·; dn;; IIUC fir.e!'"flln

PS~P9

?:el'Vif"n".

Ar!. GR7. Drvrr:io po~>;nir nrpnrrll!n.~ ,J,. tPiegrapl1la ~em
fio, approvn11o>; pr,la ll!~parl idi o Geral doR Tnle?:raphns, com
à polencía necPs'cJaria para se 11ommuniear rnm as esbar;õe~
radi.ofrlégraphiciJ.s flp f'U::lR rr:spe~.th·as wnas de !~ave~;ac;ão:
a) as e~barcações q_il~', transportando. pa>;sa~elros e f~.,.
zendo a grande e pequena cabol:tgcm marif.1ma. trverem ma1~
de 300 tonelada>; de porte r. a~ r1-ue, E'Xf'!'Ufnnclo a P.~hota~em
flm'ial, tiverem mais de 500 toneladas:
n) as embarenções rxclusivamentl.' rir carg.ac: que, fazendo a 1a·andc ou pequena. cnhofr.é':rn1 ma.ril.ima., 1ivrrrm á
bordo mais de 30 pessoas.
Paragraplto 1mico. NP'>Ia.s rmharrações o.s dynamos, m'otore!1 e cahof! eonducfores drvcm ~wr disposto;; d•l modo que
~s. agulha~'> niio ppss~~m soffrer a t1:rnor ~~erturhá('11o p~r. .rfie,to da rnrrrnk ''lPctrie,'\. dP\'ClVlO-S!~ fazer exprmolfl.s,
quan_d~ S" !.ivrr. regulf,!.do as ap.-ull~a:<. !Hl.l'f\ vrrifirar si ps(a
contitr;:w fn1 sahsfatorwmrmte cumprida .
. A1·t. 6RR. _'torl:ís as emhnrcar:õrs •ir'v,~m ser. providas dos
IJ?elos.nrees~:uws !>ara fnZPJ' nf< si1:m~.rs r·r~ulnmenl.a.res fl.r perigo. mclustvc com faehn~ illnmiii:1t:vo;1 rp,.npriadoél .l hoia~
dP salvaeflo.
At•! ." 6~9. Os rupilfl~s rios pod os srmf\rP fi.Ue fnspf'Jr.ionarflm. VJRf.orta,rPm 1111 .inh~an·m nrcr;;o::~;·in. rlPvri·ão rxigir em
sun ·nrro.Pnr:.a, e'rrn·i('inq d" f'n!lJ:l~ r!<- <'!llf't'"0nein "ffi qnalfJITPf Plflhfll'!'fl[:;in.

P. ~t·agptpl~o 1!llic!l:.. ~en\ rn. ultat:l<! !ffi 2ij0$ e ~a fPiBFt~~t!f!:-:
itqbro, o carnl~o ~Ia jlmharcaçaq, ::;1 para tal f~m~ p
pessoal na o estiver exercitado.
.
. .. ..
~r~~ ~90. Sel!lv.re q1!e. <!~ o~pjt~e~ ~P,I1 portos jqlrJlrém
convenHlll~C poóerao fC!}lWHLI\f O flOffiPllrepiJilBllfP de UID Bflgcnlwjro naval e rtmnais per i .ps 1ndisperisavcis P!l.f~ ·· r~r.ér
pnl'lc da comfpis~ão de vistol'ins; pem assijll. ordenar ~ V,is.:,
lm·ia em sceco ou flucluaíulo da emln~rcacão para verifjpaç~o
da dcnnncia rce!'IJida, càri·rindq as despezas para f)ssa vistoria ppr t•onlq' do del1unpiauje np C!lso de poJllprovada im,.

CJq ~10

JH'•wr~dt'ncm. l!lf!I~!Jf'l]( f'll!P dn j1!'0C!!fliillCI1lO ,}UdH'lfll; Il0 CQ$0

de proccdrtwia t'OI'I''Tiili :r< dc,:x~zas prir conl:t do fli''!Prir,farjo
011 :p·nprlnt· ipd•·tH''llrlPidr• rlns lilllltns e disposit:õt'S rlr~te rc-

gnlampnlo.
Art. G!H. A:> Yislnrins de qqp !1 o.ta 11 presPni.!J e:mifulq 1
Sf't·iio in Ieirarnrnlt· ;.raln i! r1s, qua.wb feif as pqr fnnccio'Ímtios
•In,; eapif an i:ts. J•~sf: ·,; 1'11 Twr jqp;irip" nãri poclct'ão. fazer 'fJárte
d1~ Yi>lforias .inrlil'iarias, pm·t1m, n~ sqa falta, Heriio requ sita:_
dofl prPf'i~Hinn:if's dns J'P]':H·I içórf; I edel'Uf'R, e si achiaf'S liii mUniriprtl'S, r ainda na falia dnsl.eé seriío nomçarlof1 ílrnfiHsilfmws
ltw:ws · dt• nrl'ft•J't'JH~ ia mn f riculados.
Ai·t. !ifl'!. ns l'tmre.im1m·ios ferlerae~. esfadnaes ou mn'' i e i pnP~. ~'"IJll i~' i I :H In~. f.prfio ri irei to a uma gratifira<;:ão correspnnrlrnf.c rt'ls Yt'Jll'.imrnf os diario~ que JH'r'cehmn :tas rcspeel Í\ as rrpart ic:i'il'.~. para c;,da vi'storia ~ue effectuar.
Ar!. G!'U. (lmnulo; flPJ'Ptn. os pm·itos niio fot·em fnncoional'ios rlfl eapifani~ trr'ín tlil·nifo á uma diari:1 dt~ 10!t., quando
np<'rarios r u rloiJro quandn fr)r lllachinista ou rlcd.ricista, para
cnda vistoria que nfff'ct.nar.
Art. fi9.'t. Tndrts a~ drspezns com a commissão rle vlsf~
rins. serão por c·nnfn ·) !'""fJt'ÍPfP.rio ou consignalario do. eml1i]l'r~çftn.

TITULO XV
Dispm~içiíes

{l'eraes

C.\PTTTJLO UNTGO

Art. ôflfí. "A,s rf'rlamaç(ír:o; i!~ q:ualanrr nat.nrrz:J. do~ {O:-:
lm P~~adn~; ';nlll'f' nrf o nu ar! os rJP.ii! çflpjtãr·s çlns p0rt.os, 011 tlê
n11frns a1!!n!'idarlPs, superiores. peyerão ser encari1in tadi).~ por
m!•~r·mrrfio do r·:1p1ffio rios porto~.
.
·
}\d. G!Hl. Oq dhsp~cho::; rlc qualquer naturczn sp 'i:jCrito
frilros :ís Jlfl!'as rln Pxprrlirnf(:'.
·
Ar!. G!'ll. Os invcnJ~ 1·ios nas rapilàQias serão feltQ!l q~
ac11tn·do rr•nJ o f!IIC rlispnl' a lpj PC :Fa~c~rla para o srrvjço ~~
Armada.
·
Ar!. rifiR. ~.·, SPrfio rr·cf'bidos p<'iaR capitanias, pct!•/í~s e
doeumrm!ns f''Wl'ipfns Pm porf.u!(ucz.
'
"<\rf. r.~!). 1~ ;1 !nrlns os rnsns rln sinistros, a capif.atlif\ prorNlr~r(i á irqn<'l'iln :lfim rln apurar f!q r.au~ns i·l';;pcr'riv:i~, enviando an insy)l'rfnr dP portos c costas.
t\1'1.. 70fl. :\.q r·ndr.rnnlas-n.ntdcnla~ fl outro mnl· tct· r:lo!'llnwnlo ~~) ''<'!'i"'1 f'Jlll'Pfllrs; an p,·nprio matriculnd1 oti infpr·p~~1rln.

Art. 701. A pnhwra "eapitfío" ~ empregaria. nl'lltc re~nt
hnwnl n I!Pll<Tir:lln<'nl P p:rr·a designar a. pe~sna '111!l dirige, é
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responsavel pela embarcação e seus effeitos, disciplina. etc ••
taes como arràes, patrão de pesca, mestre de pequena cabotagem, etc.
.
_
. . .
· Art. 702. Todas as cadernetas-matriculas terao discrimtnadamente e de modo bem visível uma tabella contendo o que
se acha disposto neste regulamento sobre pagamentos devidos
ás capitanias sobre matnculas, exames, vistos, vistorias e
quaesquer taxas de caructer individual.
Art. 703. Em tod<til as capitanias serão collocados quadros com as tabellas tiro taxas, pagamentos de impostos, licenças, etc., em logarrs rnai~ visíveis para ennhccimento dos intere!lsados.
.
Art. 704. Qualqu2t' documento ao ser entregue ao proprietario, quer seja grnt.uito, ou tendo pago taxa de qualquer
natureza, em sello ou em dinheiro, deve levar uma declaracão
do secretario nesse documento. do artigo do regulamento em
que se baseou para assim proceder.
Paragrapho uni co. Tal declarateão deve ser rubricada pelo
capitão dos portos ou :::eu substituto.
Art. 705. Terão prrfrrencia, em igua Idade de circumstancias, os militarrs ~obre o~ civis para os cargos das caoitanias.
Paragrapho unic'J. Os Jogares de patrões, foguistas e t'emadores das capitanias· serão dados ás ex-praças da Armada
e só na absoluta falta desta~ serão admittidos os matriculados
de outras procedencias que sejam reservistas da Armada e do
Exercito.
Art. 706. E' adoptad'l a tahella rte rações annexa a e'lte
regulamento.
Art. 707. As cartas on diplomas dos candidatos ã matricula serão registradas nas capitnnias, sendo transcriptas não
só os textos dos mesmos como os signaes particulares constan~
tes na columna resvectiva e,. beLl assim, todas as annotacões
constantes no verso dos mesmos.
Art. 708. As carlm netas-matriculas terão todas as folhas
rubricadas pelo ajudante e, na faUa deste, pelo secretario
ou p'or funccionario tia capitania designado pelo capitão do~
portos.
Art. 709. Os offiriar!' rla Armada e classes annexas, subofficiaes e praças em ~erviço nas capitanias dos portos serão
municiados do mesmo :rr:odo por que o são Gu vierem a ser os
das escolas de aprendizes marinheiros.
.
Art. 710. Os exames para obtenção de cartas só serão
realizados no correr dos mezes de fevereiro, maio, agosto e
novembro.
Art. 711. O tripulante contractndo no Brasil para servir
em embarcação estrangeira deverá ter o respectivo contracto
ratificado p'elas capitanias quando o mesmo tiver a garantia
do consul da nacionalidade da embarcação.
Art. 712. Para n:; c1feitos deste rrgulanH~nto a tonelagem
considerada é a tonelagem bruta.
Art. 713. Todas as taxas e emolumentos que presentemente se arrecadarem das capitanias Hei·ão cobrados em sellos
adhesivos pela lni dn. (~(•hranr,a r}(~ snlln .f' 11nla tabella annexa,
excepto rrara as radm·nr'fas dp nntriclllas. qne pagam 1$ além
do sello e as chapas de liri'Jll;as, q1w en~!ariío $500 cada uma
e serão pagas em dinhr;rn.
Paragrapho unir'<) . .·\~ ~r>gnmla.:: ,·üt'' de r'aderneta ou ou-
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tras pagarão em e~tampilha mais o valor mínimo estipulado
para os termos, afim de ser collocada na primeira pagina de
observações, onde deverá constar a ordem e causa que deu
molivo á expedição dessa nova caderneta.
Art. 714. Nas localidades onde não houver delegacias ou
agencias das capitanias, os serviços affectos a essas repartições pelo presente regulamento continuarão a ser desempenhados pelas alJandegns, mesas de rendas ou collectorias fe-

duraesa

Art. 715. Nen ham analphabeto será admittido como remador, sendo, enlt·etantn, con~ervados os act.uaes, emquanto

servirem.
Art. 716. As d1spo:-ações deste regulamento poderão ser
alteradas dentro do prim<•iro anno de execução, afim de serem
adaptadas pelo Poder Extcutivo as medidas indicadas pela expcriencia.
Puragrapho unico. Todos os casos omissos deste regulamento scrãc rcsol vi dos pelo Ministerio da Marinha.
Art. 717. As multas por infracçõe.., de policia naval não
previstas neste regulamento serão de 50$ a 100$, a juizo do
•·npitão dos portos.
Art. 718. Ficam nvogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1923. - Ale:randrino
J?nna de Alencar.
)H·m

1'abellas das taxas que devem ser cobradas em sello adhesivo
pelas cnpita.nias dos portos do Brasil
Pnr matricula pessoal. . . . . • • . . . •
A inclusão da matricula no rói de equipagem será
gratuita.
A!'rolamento de qualquer embarcação, movida por
qualquer meio, não sujeito a registro, ou
corpos fluctuantes fixos ou não. . . • • • . _
Por licença annual de embarcação arrolada, movida
por qualquC't' meio, nu corpos fluctuantes fixos
011 não. atA 1 O toneladas fie arqueação. • ....•
De 11 a 25 toneladas ......•.••••.•••• _._., •• ,•.•.•..•.•.
I>e 26 a 50 toneladas .........•...••..•..•.....•
De 51 a 75 toneladas .........•.......•• ~ •....•
I lp 76 a J 00 toneladas .......................... ..
Acima de 100 toneladas cobrar-se-ha á razão de $200
por toneladas que exceder a esse numero.
l'nr licença annual de embarcação sujeita a registro:
AL•S 30 toneladas liquidas ...............•.......•.
De 31 até 50 toneladas liquidas ................. .
De 51 até 75 toneladas liquidas ................. .
ne 76 a 100 toneladas liquidas .................. .
l'do que exceder de 100 tnm~ladas pagará mais $200
por tonelada.
Sãn isentas fle taxas as licenças das embarcações arroladas na pesca, praticagem, regatas e prescriplas neste regulamento:
P11r' licPil(:a r!P qualquPr natm·pza não especificada
na

rn·p~pnt 1•

ta beiJa. . . . . . . . . • _ . • •

f$000

2~000

5$000
10$000
15$000
20$000
30$000

10$000
15$000
20$000
30$000

1$200

ats
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Por averbaçJo no titulo de registro QU arrolamento
· de embaMacJio e caderneta matricula. . . . .
Por termó dà abertura de ·livro da· marinha mercante •..•..................•.•...........•
:Pelo régistro de titulo ou carta ..... ; ........•...
Por termo de encerramento de livro da marinha
mercaJl~e, a importancia cor.respondcnfe ao numero de folhas ruhrieadnH, a razão de $100 por
folha.
Por portaria de exanws fcil.os.nas capif.ania~ ..... .
Por passe para a sahiela de navio nac~ional ~mn linha
regular .................................. .
Por passe para a sabida de pa,ttwtrs de linha;; rrgqlares de cabotagem ........................ .
São isentas de sello as vis fnrias das Pmharcaçiies
naeionaes empregadas na pequena c·.ohotagrm
ou navegação fluvial c inferior e IH\ pesea, as
quaes pagariio sómente a dia1·ia elos lli'J'i1ns 11fio
ful1ccionarios das c:n1itanias.
For termo rle entrada oll sahida nos liYros de deposito ele rlinheim,; fPi1m; nas eapit.ania~ de
portos ................................... .
nc,·a!idação de e ai-tas ou f i fulw; passado·; Jllll' r•,1r·nlas estrangeiras .......................... .
Obseryação - En1rmder-sr-hn por trnno, folia a
~p~h~faJ;ão ~sçript~, r)a~arl;t r !!"~ÍBl!;lqa por rmpregadq p,uhhco em llvrn ou doepme11l.o para
interesse da par!E', não' Sl' eoffiprehenrlf'IHJO por
termo as notas relativas a empregndos publ icns.
Por busca, por anno, de qn(llquer rlocunwnto ..... .
OhservaçãQ - 0 aellp dn verba ser:'t cobrarlfl peJa
necrhedoria dô Rio de .l:ineiro, l)Clãs'béleÍÍ;acias Fjscaos,. 4lfanrlrgas, Mesas dr J1epdas e
Collectorias Ff3d13raes nos Estados. As capita-p.ias dós portos não reccberii.ci nem registrarão
papeis §tlro guc pelles co:nslc Çl ilngamento do
sello de verba.
·
pr termo de vistoria em embarcação ........... .
fl!' ~\tulo _de regis~r_o erri embarcação nacionaL ... .
· ~Pl'JlPS nao especificados nes1a tabella .......... .

f

!$200
.tf2QO
2$200

i0$000
$600
1$000

1$200
80$000

1$000

i0$000

20$oog
!$20

TAB!ij:Lf,~ {IA )"-OTAÇÁO DAS C:APlfANIAS POS PÇ1Jn'Of'l

Copitaniq rtos Pal'tos do Districto Frrleral e Estarlo f!o Rir
·
de .T a11f?i1·o
'
'
Capitão dos portos (capitão de mar e guerra).
3 ajuda·nlcs (officiaes !lo l:nrno da Arrnada).
l patrão-mór Cofficial do Cnnin de Pal.rÕPs-Mórcs).
1 secretario.
1 am::muense.
2 encarr.eg-&tifls f~(! qiligencias.
6 anxifiares dó r.scnpla.
2 patrões.
2 machfnistas.
t motori!ltfL
~ fn€!ui~ta".

2 C[\\'YQ~irofl.

t1

prm;·pii·o~ rnarinhrirQ~.

12 segundos marinheiros.

1 eozinh~iro.
1 me~lre JH'al.ico do nort.Q.

('npitanins tlus 1Jnrlns de

Jl'l'lmeir.~

clpssc

c~p;i1o d(l~ fl',l!:los (c.apilão c!e m,nr e gqerra on fra~ala).
2 :t.]t!dnnlt•,.; (ollll'laf'R ~uhaltet·nos 1la Annada).

1
1
1
:l
l
10

p:'.l !·iio--m'''r (t!l'licial t{ii 'flilí·po dP Pafi'iít~ii-l\1t'Jt'eSt.
Sl't':'nfm·io.
·
..
Pllt'at·t·t•.ca<in dP
:w~iliat·,,~

diligcnl'ias.

ilt• P'TI'ipta:

pai l'iin.
l'(11 fi:ttiO!'P'-:

J mt. i nl'i :;f r1

1 çoapiffí(l 1lns pol'!ps (c~pitão. r.je frqgal!l ou de corv~fa} ••
1 ajudaitll' (oftici:il iluharterno ela 'Arhiai:la). · · ·
1 J1afrão-m{,t· (official riu Corpo ele Pat.r{ks-Móres).
1 srcndario.
. '
.. .
i eneaJTi;~~Hlo de diligencias.

2 au'Ciliart·~ ilr> "~cripta.
1 patrão.
R remadores.

l

mo!ori~la.

rt~]IÍI·IIIia~

drJs portos de terceira clnsse

t capitão dos
f

f
1
f

1
1
6

1

po~·fos (capitãp d!J corvcl~ ou C!lPit~o-tenrnfn). ·
n.inrlan!e (official fmhallerno rla Armada).
pafl'fto-mrír (ofl'irial do Oorpo de Bãfrêícs-Móresl.
sccrAiario.
·
encnrri;e;arin do diligencia;;.
auxiliar de c~rripfa.
patrão.
remapores.
mntorista.

nrlcrtod,u das capitanias dos po1'tos
1 dcl0garlo ( offic ia! suhalterno da Armada) .
t ama nnr>TI.~P.
1

auxiliar dr

i

nli<flli'Í·da.

f pafr·ão.
1 l'PilHlfiOI'P·.~.

1 ag·e:1te.
1 rérrwdnr.

rsrTipfr.·
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Tabella de viveres a que os tripulantes teem direito por dia
e por individouo
Generos -

Grammas ou litros -

Observacões

Assucar, O,i50 grammas.
Arroz, O,iOO grammas.
Azeite commum, 0,010 litro~, nma vrz por semana.
Batatas, 0,200 gramma!'l.
Bolacha grossa, 0,200 grammas.
Café torrado e moído, 0,050 grammas.
Carne secca, 0,300 grammas, uma vez por sem!1na (a).
Carne de porco salgarta, 0,100 grammas, uma vez por
semana.
Farinha de mandioca. O, 1riO p;rammM.
Feijão, O, i 50 gramrrias.
Matte, 0,015 grammaR.
Sal, 0,020 grl'l.mmas.
Toucinho ou banha, 0,30 grammas, seis vcze!l por semana (b).
·
Peixe scceo ou camarão, o.:mo p;rumma~. uma vrz por
semana.
Vinagre, 0,010 litros.
Carne verde, 0,600 grammas, cinco vr1.r~ por semana (c).
Pão, 0,300 grammas (d).
Legumes frescos .e fr1wta~. ~00 rf>is.
Condimento, 50 réis.
Todo navio deverâ tPr, ao sahir rtr um por! n, os viveres
neccssarios á viagem ulr~ o porlo rlo destino, de accôrdo com
esta tabella.
(a) A carne secca dever:i ser distribuída tambem quando
não houver carne fresca.
(b) O toucinho ou hanha não será rlist.rihuido quando o
for o azeite.
-(c) Quando não houver carne fresca, deverá distrihuir-sc
0,300 grammas de carne secca ou outra conserva.
(d) Quando não huuvrr pfío, drverá rlisl rilnt'r-se 0,200
grammas de bolacha.
Reams pam yoverno e navegação, constnnfe do regulamento
para evitar abalroamentos no mar, n. que se ?'C(ere o decreto n. 1988, de H de março de 18!J!j

ArlvP-rtencia -

nisco de ahalroami'TIIO:

O risco d" ahalroamenlo. quando as circumsl.ancias o permiltam. póde ser derlnzido da cuidadosa observação do rumo
a que demora o navio, qtw se approximn. Desdo quo esse rumo
não muda 1lc maneira sensível, deve IH'PSHmir-Re que existe
RemPlhanl11 risco.
Ar f.. ti. Todas as vozr~s que rlous navios ú Yrla so approximarem um do outro. rle manPira q11c possa haver risco de
abalroamento. um dellPs deixará livre o rami11!1o ao oui.I·o, na
sPguinfe conformidade:
a) aquclle que navPgar com venlo folg-ado on largo deverá
<leixul' livre o raminhn ao ·1\llP Pslivrr a holina r·oxrida;
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b) aquelle que estiver a bolina coxada na amura de bombordo deverá deixar livre caminho ao que estiver a bo!ina
coxada na amura de boreste;
c) quando ambos navegarem com vento folgado ou largo,
porém, mareados por bordos- differentes, aquelle que receber
o vento por bombordo deverá deixar livre o caminho ao que
tiver o vento por boreste;
·
d) quando ambos navegarem com vento folgado ou largo
c mareados pelo mesmo bordo, aquelle que se achar a barlavento deverá deixar livre o caminho ao que estiver a sotavento;
e) aquelle que navegar com vento em pôpa, deverá deixar
I i vre o caminho a qualquer outro.
Art. 18. Todas as vezes que dous navios a vapor se enr-rmtrarem prôa contra prôa, ou tão proximamente nessa direecão a ponto de haver risco de abalroamento, ambos deverão
guinar para borcstt>, de maneira a poderem passar safos por
lwmhordo um rio outro.
Este artigo tão sómente se applica aos casos em que dous
navios a vapor se encontrem na realidade prôa contra prôa,
ou tão proximamente nessa direcção a ponto de haver risco
de abalroamrnt.o, c não áquelles em que dous navios devem
passar sa ros um pelo outro, se conservarem os reapectivos
l'llll10S.

Os caRos a que o presente artigo se applica veern a ser,
pois, aquellrs em que cada um dos navios se apresenta ao outro
de prôa ou qua~i de prôa, ou em outros termos, quando de
rlia cada um delles vê os mastros do outro ·enfiando com seus
proprios mastros ou proximamente nesse alinhamento, e do
noite, quando cada um avista ao mesmo tempo pela prôa as
luzes lateraes do outro.
O artigo não tem applicacão de dia, nos casos em que
um dos navios Yô o outro pela prôa, cortando-lhe o rumo; de
noite, quando a luz encarnada de um dos navios corresponde
ú luz encarnada de outro ,ou a luz verde á luz verde, ou
quando pela prôa se percebe uma luz encarnada sem a luz
verde, ou vice-versa, urna luz verde sem a luz encarnada, ou,
ainda, quando se avistam ambas as luzes, encarnada c verde,
em qualqner direcção, que não seja pela "(lrôa.
Art. 1!.1. Todas as vezes que dous navios a vapor se cruzarem de modo que possa haver risco de abalroamento,
aquelle que avistar ou tiver o outro por boreste deverá dei~
xar-lhe franco o caminho.
Art. ~o. Todas as vezes que dous navios, um a vapor e
ouLru :í. vela, se approximarem em direccão tal, que 'PQSSa
haver risco de abalroamento, o navio a vapor deverá ueixar
livrl' o eaminho ao navio á vela.
Art. 21. Nos casos em gue, de conformidade com o disposto neste regulamento, um dos dous navios tenha de deixar
livre o caminho ao outro, este ultimo conservará o seu rumo
c a sua marcha, salvo quando, em consequencia da cerração
ou de outras causas, elle se ache tão proxirno do outro, que
não seja possível prevenir o abalroamento sómente pela manobra Jesse outro, caso em que adoptará o alvitre que melhor
fur para nvifar o mesmo abalroaooento (vide art. 27).
Art. 22. Todo navio que, em virtude do disposto neste
regulamento, tiver de deixar livre o caminho a qualquer
outro, deverá tambern, si as circumstancias do caso o permittirem, evitar de cortar-lhe a prôa.
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Art1 201 Todo nàvio a vlitmr que, ént "\llHude do disPosto
nos!tl regulamento; tiver de deixar livre o r.àmfnho tt t:jll!ll-'
auer outro navio, deverá, ao approximar..:sfl d1,s~e onti•o, e;

si tanto. for prElciso, modemr li sua mat~ha, ou partu·. ou
mesmo tooar 1tÍrás.
Art, 2i. Não o!J~Uu1fn ttido que se acha disposto neste
rcgulamenf o, o navio, que aleanr:ar outro, rlcvcrá rtei::tar livre
o catninho ao navio aleanr,n.do.
Torlo. mtvio qrw, Yilhlu de qilrtlf{llf't' dirrr·,:/\o. enf r:ll' por
outt·o maiS dr duas quarlás para ré ria linha rln lrnYrz de~fe,
isto é, que ficnr rm pn·dr:iín rle nfin poder r\vilar fJii:tl'lllf'!'
das llrzes laterar:> rfpgf,, nll.inw. rJ,.,.Prá ter-sr rm ~nnla liA naúo alcançadnr - e nr•nÍHrJna ~uhseqnPTJ[I' ai Ipt·açãfJ d1i
rumo 1:orrcntr dos dous. llrtvios pod!'I'á fazPI' eom qui' o alcan~,;!ldot· seja considerado na viu
que n·u?.a t-nm onf ru no
~lmfido drstr regulamento. notrl .rli~pensrrl-n-ha nn rlrn•i· de
!'e emlserntr safo do naYio akan<:nll•• --- ai(>, qw~ o trnha

o A rlflixado livre.
De dia. ent.retanto. eomo nrm ~emT"'" po '''a o navio, que
por oulro vae rntrando. YPrificnr rom rxa•~<:ão sn esf:í. para
ava1if P ou para ré da rpfprida posi(;iio eom rPlar:fio n rsse
outro naYin; rrn caso rie dH\'Írla dever:í. prestJmir-sr -·· ll:1Yio
aleam:arlor -- r. procerlrt· rwssn cnnformidarlr.
Arf. ::?5. Em canar.•s e si rrifos rlcver:i todo navio a vapor,
quando isso for seguro e praf ir,!wrl. encostar-se na r a aque\le
lado da zona navrgaye!, on do Pixo rlo canal. lfiiC lhe fi1·ar· por
J>:lR'3(

borcste .

.\rt. 26. Os navio~ :í ,-ria em movimrnlo dcvnrão deixar
livre o raminho aos naYiC>s á vela e barT•l·', rplt~ •·sf irrem
pesc·rmdo com redes, linhas ou arrastões ..
Este preceito. porém, niío dar:í a nenhum naYio á. vela 011
barco occupado em pfl~car, n direito de ohslruiJ' rprnlqner passagem por onde coslurnrrn tr·anoifar outl'n~ n:1\·j,,:, qiiP lliío
sejam os de pe&ca.
.
Art. 27. Na ohservancia c aprlicar.ã.n praf.ica dos preceitos conslanfrs rlet<te rr::o.ulamrnto. será preciso :lllendPr devidamente, não só a todos o.~ risco~ ria navr~ação ou rln abalroamento, mas, ainda, a qnaesmwr circum8fancias r~prf•,iaes.
que poss. am torn:;tr necessarin alg-!lma preferirão dn-.: mesmos
precrilo!ó~ afim !le eYilat· Jlcri~o mais illlmrliinfo.
llrsrrr;ão

Para ser lanÇada a causa 1o• (deserção), na cadernelamatriculll dds tripulontes observnr-sé"ha o seguinte:
~erá làtlçadtt tio Jjiài·io de Navr'gaçlio à declitrat;ão de não
se achar· a bordo o tripulante ................... (nome, capitania ctn qife . é iíml~lctila•lo,, nUjnero da caderneta:-.matri:ctilli é profissão) hem !isslm os IJI:IJeétos de sua propriedad~
quê tivet· deixado ott àquelles que, não lhe pertencendo, tenha
Iivâdo e, lavt'iJ:tlti por um dos (JfficHtes o seguinte termo, C':Jja
cÓfliâ será entregoe com a e!ldei'Iieta-matricttta na respectiva
capitanià, de accôrdo cnril n ~u·L 587 110 Ikg-nlamcTJfo das Capitania>•.
1't:rnw de
Aos . . . . . • dilís do tnez

r.hô.kr~·úa
d•~

. , , . • . . . . . • . . do tlnoo de

,. :. .. . . • •. .. .. a b.ordo do ......... , ............. , presente~

Ar:·ros tJo PohF:i'\ EXMcurtvtl

F ........ ; ............ , ~apítão dtt: ......,........... .; ....... , 4t
a~ tesft!nmnhtJS F. . . . . . . . . . . . . . . . . . F. . ........... , . . . . é
F. . ................... , ftJrtttrt por rrtim, F. . .......... • .• •
lidas as deelarat:ões de auseneia contidas nas folhas do âJl"no Diario do Naw•ga~:ão», verificando-se que o tripulante
F. . ....................... , matriculado na Capitania dos
Por! os do Estado de ................. sob o numero •......
t·.nrn a prnfis:-fio de .................... , desertou de bordo
dt :'<te navio.
F. rara fJIIf' cni.'<I<' :rir stta cttdern~ta-matricula e do termo
dP di:-1 ~·:wl o a ~,,,. 1:1\T:Hln na Capitania dos Portos do Estado
dP ...................... , lavrou-se este termo, que vae
ns.-;ig11ado fli!ln eapifiio do ............... e pelas testemunhn~. !,ruJas ar i ma >'Jif'nrinnada~. Eu, F. . . . • . . . . . . .
; •.•.•
lJll" o ec;errvi.
F.

. ......................... , capitão

F ............................. , testemunha.
F. . .................... , ...... , testemunha.

F. . ..................... , ..... , testernunha.
Para sPrrm lânçadas as diversas causas de desemblirque

e t.lespr~tlirhH IÍ~" catl!'t'll<'l as d11s matriculados, ohsenàr"se-ha

o

~eguintc:

Lançar-l:'e-ha no Diario de Navegação: nome 1 capitania
onde t\ matl'iculado, numl't'O da cader:neta e profissão e a:>
causas que determinaram seus desembarques, quer por inqucrito ou nãu.
Ponnulario

.(:r-Is. !)_

Portaria
Ao Sr.

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

(lltn dos

officiàes

de

]>111':1(>).

Cl!Pgand,, ao meu conhecimento o facto de ..• , •...•...
. . . . . . . . . . . . (J'Plata-RP minuciosamente o facto sobre que Jivpr· de se pl'oeeder a inquerito), delego-vos as attribui~ões
p(tl iciacs qw~ mo t'IHHIJetern afim de que torneis conhecimento
do alludido fado, In·ocedenrlo o respectivo inquerito para os
fins convehientf's, st·rvindo de escrivão o Sr..... , . , .. , ... , •
. . . . . . . . . . (no easo .de ser necessario proceder-se a corpo de
úelieto, quando se tratar de crimes que deixem vestigios, serã" tamlwm nomeados os peritos) devendo autuar a presente
cu11t o:c; dor>11nr~ntos qnc forem accrescendo.
Saude e fraternidade.

F. F.

. ....................... ...• .. • •.. •:• .. •..... .
~

Capitão
A.utuaçifo

,\lls ....... dias do mez de •.........•..... do anno dé

........ , a I.Johlo do ............................... me f o.~
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entregue a portaria e (mais documentos ou objectos que acompanham) que tudo adeante vae junto, do que lavro este auto.
Eu, F. .......-............................... , que o escrevi e assigno.
F. .

..... .... .. ... .. ....... .. .. .. ... .. ···-·· ..
Servindo rlc escrivão
Auto de cOl'lJO rlc deUclo

(Fls. 3, si houver)
Aos . . . . . dias do mcz de ...•............ do anuo de
.................. as .... ·.- ... horas, a hordo do ...••.•.•.
. . . . . . . presentes F .......................• e F ..........
. . . . . . . . . . . . . . . , (na qualidade ·de peritos) prestado por estes
o compromisso de bem c fielmente desempenharem a sua
missão declarando com verdade o que descobrissem e encontrassem c o que em sua cunsciencia entendessem, aquclla autoridade encarregou-os de proceder a exame en1 ........ (so
especificará o objecto a examinar, si pessôa, cadaver, ·portas, gavetas, etc.) e que respondessem aos qnesitos seguintes:
1" •...•..........•• •'• .................... .
2°. ·-· ................... ,... •:•1• . . . . . . . . •.• •• •:

a• ................... ,...................
4° •. • • • • • • • • • • •.•" • • •I•'•

• • •

1

•

•

•

•

1

1

•

•'

•

•

,.

Em consequencia passaram os peritos a fazer os exame>
necessarios, concluídos os quaes declararam o seguinte:
(descrevem-se todas as observações feitas) o que portanto respondem ao i • que.qito que ..•.....•••
an 2" quesito, que. . . . . . . . . . . . . . . . . ao 3'' qne. . . .,
c ao 4" que ........................................... .
E foram estas as declarações que em sua consciencia c
(]ebaixo do compromisso prestado fizeram. E, por nada mais
haver, deu-se por concluído o exame ordenado c de tudo RC
:::.vrou o presente auto que por mim cscripto c rubricat.lo por F ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . encarregado das diligencias policiacs qu;,
prestdiu o acto assignado pelos peritos c testemunhas, commigo F....... . . . . . . . . servindo de escrivão que o escrevi.
•••••••• r. • • • • • • •

•

F ...... ,. .........-.............,

J'crito
F .................•.....•••
Perito
) F ................... ,.,. • .•

Testemunhas:) F ........................ .

) F .........•.......•.._....•:
~

........................... •.
Escrivão
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lnf.e:rrogatorio summario
(Fls. 3 ou 4)
Ao~ .•...•.•

dias do mez de ....... do anuo de ....••••

a bordo do na officina naval, etc .......... , onde se. achava

F. . . . . . . . . . . . . . encanegndo do pre>sente inqucrito, comnJigo I•' .....• snr-..·indü de Pf'crivão, apresentaram-se F .•••••
f) como testemunhas F. . . .. .. ..
.1!'........ . c F ...........
a rim dr, serem interrogados sobre o facto constante da portaria que lhe foi lida. E logo aquella autoridade passou a fazt•t· o int errogaf.orio a cada um de per-si da seguinte fórma:
Perguntado qual o smt nome, filiação, estado, naturaliiladt•, Cavitania em que é matriculado o profissão ?
Ilcspondeu : • . • • . . . . . . • .....· . _.. • . _.. _ . . • • .•.• • .,

., ... iJ~~g~·nt;Jo · ~~~;iz, ~~ 'úni{a •pas~a;Io · ·~ · · rã~t~ · êõnsiailiê
rlos documnntos que lhe foram lidos ?
RESPONDEU •.••••
(~eguir-H!-hão todas as perguntas que o encarregado do inquerito ,iulgar conveniente ao esclatecimento do facto e as
re~postas dadas pelo interrogado, destacadas estas daquellas).
E como nada mais foi perguntado nem respondido, deu o encarregado deste inquerito por findo o interrogat.orio, mandando lavrar o presente auto, que depois de lido e achado
conforme, assigna com o indiciado (ou com duas testemunhas
pelo indiciado. por não ~aber, não querer, ou não poder este
escrever) o commigo F ...... , ......•. , servindo de escriYfío, quo o escrevi.
F .........•................
Encarregado do inquerifo.
F ......................••..
Indiciado
ft' •...••••••••••.•. ·....••..•

Escrivão
E do como assim fizeram as testemunhas as referidas
rlr:elaJ'a\:,õcs deu-se por finda a inquirição. que vae assignada
wlo offirial encarregado do inquerito com as testemunhas
(on com F ............ a rugo do que não souber ou não
pndcr escrever) e commi~:ro I•\ ............ servindo de esaiYlio, que o escrevi.

F."·······················••:
Encarregado do inquerito.
) F .•...................•...

Ter;temunhas: )F ....•........••..•..••• ·-·
.) F .....• • ..••......... ··•·· ..
F .......................... .

Escrivão
..·.

T,eis d•
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Conclus!o
Aos ... dirJ):; -rlo moz de •..••.•....... rio armo de ......•,
.•....... , a bordo do ou ofricina naval, etc.. . . . . . . faco estes
autos conclusos ao Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . encarregado do
inquerito do que lavro este termo. Eu, F .......•.••.•.•.• ,
servindo de escrivão, que o escrevi.
Ilelalorio
Examinando-sr, o pr·rscnLe imtucrif.o, vrri fira-se que ...•
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (referc-sn tudo quantn estiver averiguado, não só em rcla~:ãll ao faelo como l.ambem a rnspcito
do in<Jicinrlo autor) srjam csf<)S autos rcmet.l.idos a F ....•••
• • • . . . • • • . . Capit.ão rkstc 113.Vin, on dirPdot' da offieina. etc.,
a <IU<'TII cmnpeto <ke.iclir afinal. Brmlo do ou ul'l'icina naval,
etc ......... ' em (menci• •na-se () lo:,:ar) ·~ltl. . . . rJe ........ ...
de .............. de 19 .... .
lil . .. ~ .

o

••••

o

........ o

o

•

o

••••

Enca TTegado do i nqucrilo.

Il"El\IESSA

Aos. . . . . • dias do mez dr .......... do anno de ....... .
faz-se remessa dest.es autos ao ST' ....................... .
capitão do navin tal 011 rfil'(dot' rla offir~ i na naval. etc ......• "'
do que faço termo. F ................. scrvinrln de escrivão,
que o escrevi.
AUTO DE TNJi'IlACÇÃO

Anl.o de infracr~ão do ~. . . . do nrf.. .... (]o Regulamento
de ..... de ................ de 19 .... lavrado contra .......
• • . . . • • • . . . . • • . • . uHwarJoJ' Pllt . . . . . . . . . . . • . . • .

Aos .... dias do rnez de.......
.. .... de 19 .... nesta
cidade de. . . . . . • . . . . . . . . . eu abaixo .tssignado ............ .
. . . . . . . . . . . . . . . com a-: fr~tl'ntnnha~ ............ ;presentes
achei l'm t•ontraven<;fíll a ............................. por
•..•••• , · · •.••.•.•••......•.•...•..•••• ,.,

l'llltka

11

di·.~l10S~O

no ~ .... do art.. ...... r.! o ............................. "''' .
contra o mnsrno ......................................... ,.,
lavro este auto I> ara ser apresentado ao Sr ................. .
CapiUio dos Portos afim d•J mandar proceder l'nntra o infractor na •·onfonnidad<• dll ]l ...~ulampulo da:.; l~apitauias do:i
Porf.os.
·
J~u

............. · · ............... 1:1\'I'IJ

11

prr..,.;euf.c auto

que assigno rom as le~l,.munhas prPscnl I'S.
!lliu dP .laneiro, '!111 . . . . . rk' ................ tlc l!J .. ..

.. .... .. . .... .. . .. ... . . .... .. ... ...
... .. .. . ... . ... ........
Tcstomunhas:

•;

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

·~J

• • • • • • • • • • " • • • .• • • • • • • • • •r
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(:mste auto deve !ler Iavrad~J por ctualqullr funcciotiario
da Capitania que verificar a contravenção e deverá sêr entregue ao Capitão dos Portos.)

:N ••••••••,
AUTO DE INFRACÇÃO
Auto dn infr:1cr;ão do § ...•.. do art. .... do ...........•
lavrado eonf m. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . • . • • . • • morador

··..

·

.\.~s::::::::: ;li~s· ~io. ~~;~;. de .................. do anno
de. . . . . . . . . tH'~ll a e idade. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . tendo chegado ao r·ottlu~cinJCnto do Sr ...•.................. (posto e
nomC') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitão dos Portos (narra-se o
faefo eom fpda,; a,; .:ir1'111nstaneias, nomes das testemunhas si
h ou \'l't') . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • eonf ra o dis{lo~lo Jto ~ ..... do :trl. ........ do ..................... ·.... .
pelo r)ue euntnt o JllPS!IlO .•••.••••••••••••••••••••••••••••
lavro n presrnln auln )1111' ot·dmn do St·. Capitão dos Portos, no
qual -van rlPrlarado qnc 11 infracl.or fica citado par·a pagar a
multa dn .................................... no tn·azo de
dez dias contados tia data rla intimação, ficando sujeito ao processo e cobrança nxeeutiva nos termos das leis vigentes, caso
não pague nesta Capitania dos Portos no prazo acima indicado
a multa que lhe ,, imposta, sem prejuízo de quaesquer outras
Jwnas em qtw f.enlla ineorrido ou venha a incor~·er e de quaesquer diligencias ou obrigações que lhe tenham sido exigidas
011 venha111 a ser·. independente de .............•......•... ·'
(lieenr;as, inrlr-mnizar:ões, 011 qualquer motivo) a que está su.icif o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eu,. . . . . . . . . . . . . . . . . secrei a rio da Cap i f.a n ia dos l'ortos, lavro o presente auto que assigno eom o Rr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitão
dos Portos.
(Nome da cidade), ..•. de .•..•...•.•.••• de 19 .• •,
.F. li'.

F'. F.

F. F .
• • • • • • • • • •.• ••• •J

Capitão dos Portos

Infractor

Secretariq

Testemunha ...............•....•••..•.•.
Testemunha ..............••.•..••....••
CAPITANIA DOS PORTOS
Rio de Janeiro, em .... de ........... de 19 ...
INTIMAÇÃO

O.................... (posto e nome) ........ Capitão
dos Portos, I!landa o Encarregado de Diligencias .......•.••.• ,
que intime o Sr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para no prazo
de. . . . . dias entrar com a importancia de ........•......••,
da multa em que incorreu pela infracção do art ...•.• do regulamento anncxo ao decreto .••..••.•.•. g~. . . . ~e •••.. _•. •_.1
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de 19 ..•. conforme o termo de infracção lavrado nesta Capitania dos Portos do teôr seguinte :
Auto de infraccão .••••..••••.•.•••••••••••••••••.••••

Scientc (data F F. I~ .• (intimado).
Certifico qnc notifiquei F ....................... , hoje,
ns ...... horas no (logar) do tcôt· desta intimação, da qual
ficou sciente (ou deixou tle lançar a nota de Heicnl.e, por não
querer ou não saber ler nem escrever.
Cidade,., ............... em .... tlc .......... de 19 ..
I•'. F.
Encarregado de Diligencias.

PROCESSO DE MULTA
19 ...
(Na primeira folha da capa)

Processo para cobrança de multa em que incorreu F. I<'. F.
por infracção do art. ... do Regulamento das Capitanias dos
Portos approvado ]Jclo decrcf o. . . . . . . . . . de. . . de ......... .
de 19 ....
(Na segunda folha)

ur,;

AUTO

INFHACÇÃO

(Na terceira folha)
INTIMAÇ,\0
•••••••
•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

• ;::, •
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o.

•

o
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o
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•

•

•

•

o

o
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o

o

••
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•

••••

o
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o

o

o

o

••

•

o

•

•

o

••
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1\1 .. ..

(intimado)

Certifico que notifiquei F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hoje
ás ........ horns no (logar) flq I cOr eles la iatiwaçfto, da qual

ACTOS DO PODER EXECuTIVO

ficou sciente ou deixou de lançar a nota de sciente, por não
querer ou não saber ler nem escrever.
Cidade, .•........... em .... de .............. de i9 ...
F. F. F .

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

(Na quarta folha)

EP..carregado de diligencias.
TERMO

Aos .... dias do mez de .............. de 1.9 .... nesta
cidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . tendo decorrido o prazo de ....•••
dia9 para o pagament.o da multa de que foi intimado em ....•
de ............. de 19 .... subam estes autos á despacho do
Sr. Capitão dos Portos (posto e nome) e que para constar lavrei este auto e assigno.
·
F. ~. ~.,
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •:

•••

~••

·:.: •

• ..._ • .J . _ . : : • - : _• • _..... ,

Secretario
DESPACHO
Faça-se o rPRpectivo processo e contas e remettam-se (ao
The:;ouro Delegacia Fiscal, Mesa de Rendas ou Collectorias
Federae~) estes autos para cobrança executiva da multa e
mai,; di!igencios em que incorrem.
Capitania dos Portos do ..... -- ...... , em .. de ......
de 19 ...

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

Capitão dos portos.
Segue-se:
Conta das diligencias effectuadas e não satisfeitas por

F.......... . . . . . . . . . . . ..... ~... . . . . . . . . . . . ...........

. . . .. .. . ... . .. . .. . . . . ...... . ... ... .. ..... . . . . ... .. ....
(Data)

F .......... Encarregado de Diligencias.
Conforme - F. . . • . . . . . . Secretario.

Rrgnc-se:
TERMO
Aos ...... dias do mez de .•....... do anno de •••.•
mn vista do despacho do Sr.. : ..................... eapWlo
dos Portos, remettem-se estes autos ao (Thesouro, Delegacia
Fisral, Mesa riP. Rendas on Collectorias Federaes).

F.
Secretario.
(Nota) - Estes aut0!1 'lão remettidos com officio do capitrio dos Porto!.
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ACTOS DO PODE!\ EXF.f!UTIVO

RECUl\SO
(Primeira folha, capa)
Processo de recurso interposto por F.. . . . . . . . . . . . contra a multa que lhe foi impo~ta pelo capit.ão rlos Portos em
. . . . • rlc . . . . . . • . . . . . do 1 9 ... , por infraec:.fín rlo ~ .... , do
ar·t. ...... , do c\ccretn .. .. .. . de .. . dfl.. .. .. .. .. rte 19 ...
Regue-s o a pP! irão rio rcrnr·r·Pnie pediwh, oi! tr·nRlndos, na
qual o rnpiffir, dos l'orlos rlarri o scc;ninfo

DESPACHO
Ao Srrrct.ario para dar O!' traslnclo~ pedido~. F.rn. . . rio
.......... do Hl. ..
Rubrica F ............ Capitão 1los Porto~.
O Secretario dentro rlo prazo lrgal dará os trnslados cohrnnrlo recibo rla parte.
SPgnc-sn a nrlir:fio dn rceurso com as rnzõrs elo rProrrrnte.
O flrcrrtnrio lavrará o !rrmo sr!<ninto:
Aos .... dias do mcz de .......... do anno dr ...... .
na Rrcrrtaria ria Canitania do!'l Portos rto Estado rln ......... .
. . . . . . . . . . . . mo foram rnirrgnes estc'l autos por parto de
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ppssoa que tenha entreg-ue ou remPtt.ido) do qnr para consfm· fn~·o o presrntr termo.
Eu, F. . ................. , ~ri-retario.
Al l\'EHTF.NCfA
Antrs rln i!Cr nprnRnnl :ula a prt ir fio ao rnpit.ão dos Portos,
o srcrclario vrrificará si rum offeilo o reeorrrnte e!'.tá dentro do prnzo de cinco dias do pagament.o rla multa, indcpendr·ntemrntc rlo dPspnrhn P dará a seguinte.
JNFOHl\fAÇ.:W

Informo que o snpplicante PRtá dentro 1lo~ cinco dias de.
poiR do pagarr.;:-nto da multa o qual foi foi lo corno consta da
certidão á flR ........ Pm ..... do nwz rle ............. do ann.J
de ............ .
'(Data) ...................... o i"Pcrotario F .. ,.; .......... .
(nome por inteiro).
iLovada a~si1n a prf i~fí,, no f·npilão d·r portos, dará eLs
o seguinte
DESPAC.HO
Tome-se o recurso por f ermo
termos na fórma da lei.
!(Data) •..................
(Rubrica do rapitíio doe porto~.).

no~

auto~,

e sigam-se

03
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O secretario, logo que receber despachad& a petiolo de
recurso com as razões, e dentro do prazo legal, tomará. po~
termo o recurso nos autos corno segue:

TERMO DE RECURSO
Aos ..... dias do mez de .......... do anno de ••••• ,
nesla cidarln ~lo ............ na Secretaria da Capitania dos
l'ortos, do E si ado LI c ............ , compareceu ....... : . ... F
c por elle foi dito que recorria para (capitão dos Portos, inspector de Portos c Costas, ministro da Marinha) da multa
imposta contra ellr. etc .. como consta destes autos na fórma
de sna peti·~fio retro; do que dou fé e fiz este termo que vae
pelo mesmo assig-~1ado (ou por F ...... a seu rogo por não
sah"''' nu 11fin !'Odl'!' PHl'!'''\··pr) o por mim F .... , secrcf.ario
quo o escre\'i.
·
F.n, F. . ........ , secretario. F. . . . . . . . . . . . Se5ue:

CONCLUSÃO
Ao!l... dias do mcz de . .. . . . . . . . do anno de ...• na
secretaria da Capitania dos Portos do Estado de ........••
faç.o esf es anl os conclusos ao capitão dos portos, do que para
r·mtsfar. lavro o prPsentn tPrmo.
F.

. . . . . . . . . . . . . . . . . secretario.

O capitfio 1lns por·tos. si qulzer reformar ::t õeclsão. absolpndrr(r J'azr.•r dPOtl'O fi,) prazo legal C depOIS de dai'
Plll sua Rent,.n,:a ns razões de seu procedimento. concluirá.
dJê-sc baixa nn fl·r·mo do inf1·ucoão c entrrguo-sc a imporiancia da multa ao J'llCOJ'I'entc. (Data) .......... F. . ..•.••
r·.·•pitão do~ pnl'lns (nonw por intniro). Ou mandará juntar
<IP rrcurso o;; traslado'' que ,julgar convenientes.
P.i f,"l!' ~,H,ft·nfada a multa o capitão dos portos dará o
;;:Pgnintc d1•spacho (sPmprc com as razões da negação): Remelfam-se n~ anto.~ ú autoddade superior (lm;pector de porlos o cm:tas. tniniBiro rla Marinha) para deliberar sobre a
confirmação n11 revoga·r,iio desse despacho.
(Da ta i . .. . . . . .. .. . F .......... , capitão dos portoq
(nome por inteiro).
YPrHio-~>,

O secretario rcmctLerá então o processo á instancia suJH'rior depois de laYrar o seguinte termo:

Aos ...... dias ·ilo mrz de .......... do anno d() •.•.••
n" secretaria da Capit.ania dos Portos do Estado de ......•..•
f:H:o remessa drsfcs autos ao (inspector de portos e costas•
rnini~tro da Marinha) na fôrma do despacho de ........... .
du que 1•ara cnnsfar Ja\TO o preseate termo e dou fé. F .••• ,
•.......... sr,cretnrio (nome por inteiro).
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II.C'fOS DO PODER EXECt!JWO

Si houver Juntadas de papeis. documentos·
lavrará o termo seguinte:

petições, !ii

JUNTADA
Aos •. , ... rlias do mez de ........ do anno

de ..•••••

na secretaria da Capitania dos Portos do Estado lie •...•.•.· ' 1
faço junt.ada a esteR autos da petição. documentos. et.o., QU&
adiante Reguem. do que para constar lavro o presente tEU:rno. F .... , . , . . . . . . . . Ercrrtario, o escrevi.
D.\.TA DO RECEBIMENTO

Aos .....•. do mez d!.' ..••...• do anno de•..... , •.•.• :
na 8ecretaria da Capitania dos Portos do Estado de •••.••••
me foram entregues estes autos por parto de F ...••....•••,
(pessôa que tenha entregue ou remettido) ; do que para coo....
star f!liCCl o presente termo.
sec.retario.
F. •

........ ..... .
~

-

Decreto n. I~ .506, ele 31 de dezembro f! r 1920 - R~ lao ar·rend:wtf'nln de terrenos dr mangue d-1' propr·iedl'l<lfl da
União.
O Pt'<'sirlr'nlo ria Tiepnblira do;; Esl.ado;; Unidos do Brasil,
usando da :til f.tirizaçãn conr.r.rlida nn at•t.. 2", V. § 4" da lei numero 3. 97!1, do :H dn d~z.r,mbro de 1919, rmwlve qne o arrenilamento rios tetTrnos de mangue de propriedade da União,
obedecerú ás condições indicadas neste decveto:
Art. 1. Os terrenos de mangue de propriedade da União
poderão ser arrendados mediante as seguintes bases:
§ V Ficará reservada uma faixa de 33 metros a·o longo
da costa e das margens dos rios attingidos por mare, na qual
será absolutamente prollihida sob qualquer fórma a utilizacão
do mangue.
§ 2. Os {rrrrnos não com.prehendidos na faixa de 33 me-tros serão divididos em lotes de cinco hectares, cada um, oara
serem alternadamente arrendados.
§ 3.° Cada lote de cinco hectaves podorá ser subdividido
para facilidade de arrendamento.
§ 4. Nos lotes do exploração o córte do mangue so po~
derá ser feito na altura de um meLro acima, pelo menos. do
plano do n ivel da preamar maxima.
§ 5." O arrendamento será feito mediante concnrrencla
pul.Jlica o pPio prazo maximo de nov·o annos.
~ 6." O Go\'rrno nomeará fiscaes do contracto de arrenrlament.o, den·tHlu a n•1mração rr.cahir em funccionarin>~ de
J.'a:r.Pncla.
§ 7. Delimitada a árra de exploração e assignalada no
f.errenn, em marco pe1·manrnt.e. a altura maxima do córte, o
fisraL rm stta'> insrwcçõc;:, vorifieará ~i n arr<mdatario inva~
diu úrPn.~ eonl.i!UJas ;í rln objPcto do anendamento ou si infl'ingitt o § t,o tio art. l
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AM•RRAS,

CORRENTES E CABOS DE ARAME DE AÇO
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Amarras

Tonelagem bruta

Correntes e cabos de arame de aço
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24.800-26.500
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?~
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46
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76
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12.290
15.350
18.750
20.580
24.490
26.570
30.910
33.340
33.270
43.540
46.310
52.090
55.110
59.120
62.990
66.180
72.800
76.220
83.310
85.970
9L530
102.4-GO
106.500
i 14.800
119.100
::::7.9QO
137.000
141.703
151.300
15J.250
!65.800
170.400
174.460
13!. 740
188.230

~

'§
.8
o

19~.620

196.210
206.390
210.410
214.220
220.880
225.570
231.160
237.780
240.840
246.220

<lJ
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c

.§
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a
c;

eo

2
o
"J
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::...

o.

I
220

10.230 220
12.500 7.15

13.720 275
16.330 330
17.720 330
20.510 330
22.220,330
25.510 330
29.0301 330
30.870,385
54.720 385
36.740 385
40.780 385
44.990 385
47.270 ~o
52.000 440
54.440 440
59.520 440
62.420 440
67.520 440
73.150 490
76.040 490
82.0001 493
85.070 490
91. .3101 4-90
97.890,490
101.20() 550
i07 .2001 .':í50
t1t.t~?l ?50

11....6".0' o50
12!.870,530
121.310 600
12CJ.820 600
134. 970! 600
137.60J! 600
140.160 600
1·15.290 650
150.300 650
152.760 650
157.700 650
160.380 650
165.160 700
169.850 700
172.800 700
176.630 700
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!.430
1.750
2.600
::!.960
"~.150

85
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851
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4.650
5.280
5.820 110
(~.650 1101
7.340 110
9.400 110
10.300 110
11.2·10 110
12.400 110
13.250 135
16.600 135
18.000 1351
18.780 135
20.210 135,
21.600 1501
23.000 160,
27.000 1601
29.100 160
30.900 168.
32.800 1601
3-l-.600 15Q'
36.000 220!
42.400 220
'5.400 220
48.400 220
51.400 220
:;2.900 220
61.200 220
63.000 220
66.800 220
53.700 220
70.600 270
80.700 270
84.900 270
87.000 270
91.000 270
94.000 270
106.000 270
111.100 270
113.900 270
199.300 270
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I

I
·t.790.
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5.560
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7.260
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16.330
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'20.610
20.610
22.220
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22.?20
25.510
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20.030
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401 62.9[)0
401 62.990
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43 72.800
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3.700
4.270
4.270
5.460
5.460
6.140
6 140
8.330
9.150
9.150
10.890
10.890
12.840
12.840
13.870
13.870
15.910
15.910
17.010
17.010
17.010
19.350
19.350
19 350
21.900
21.900
23.150
23.150
27.190
27.190
28.570
28.570
31.510
31.510
31.510
31.510
33.070
33.070
36.290
36.290
37.970
37.970
41.410
41.410
43.210
43.210

405
458
458
575
575
725
726
1.150
1.255
1.250
1.485

1.485

2.118
2.I18
2.'266
2.266
2.602
2.602
2.778
2.778
2.778
3.747
3.747
3.747
4.256
4.256
6.215
6.215
7.425
7.425
7.825
7.825
8.620
8.620
8.620
8.620
11.080
11.080
12.410
12.410
13.025
13.025
14.296
14.296
14.950
14.950

As amarras e correntes cevem supportar o esforço minimo determinado nesta t:~bella e o respectivo certificado deve ser apresentado á commissão de vistoria no acto do registro. Nos pesos estão incluídos os de duas manilhas para as duas extremidades de cada
amarra ou corrente.
Cada fio de arame componente ao cabo de aço deve supportar, depois de galvanizado, um esforço minimo correspondente ao
determinado nesta tabella e a resistencia de todos os fios de arame reunidos deve ser su·perior de to % pelo menos, ao determinado
para cada fio. Cada fio de arame deve pader ser torcido oito vezes, pelo meno:!, e depois destorcidos e endireitados sem se partirem.
Cada navio deve ter a corrente ou cabo de arame como entender o seu proprietario mais conveniente, segundo a tabella acima.
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Tabella de tonelagem, ancoras e ancorotes
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90
5013a
90170
130 220
170260
220320
26Q380
320450
330520
450600
520690
600800
690 920
800920- 1.070
1.070- 1.210
1.400
1.210 1.400- 1.640
1.920
I .640 1.920- 2.220
2.220- 2.250
2.250- 2.920
2.920- 3.310
3.310 - 3.740
3.740- 4.210
4.210 - 4.720
4.720- 5.260
5.260- 5.850
5.850- 6.480
5.480- 7.140
7.140- 7.850
7.850 - 8.600
8.600- 9.440
~.440 10.300
10.300 - i 1.200
11.200- 12.100
12.100- i3.10J
13.100- 14.200
14.200 - 15.300
15.300 - 16.500
16.500- 17.70U
17.700 - 19.000
19.000 - 20.400
20.400 - 21.800
21.800- 23.300
23.300 - 24.800
24.800 - 2õ.500

306080110140170200240280330330 4303005806707608301.0201.190 1.3601.560 1.7802.020 2.228 2.6002.9403.3003 7004.1004.5004.9005.4006.0006.600-

-

60
80

110
140
170
200
240
280
330
380
430
500
580
670
760
830
1.020
1.190
1.360
1.560
1.780
2.020
2.228
2600
2.S40
3.300
3.700
4.100
4.500
4.900
5.400
6.000
6.600
7.200

----

-

2
2
2
2
2
:l
3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3

3
3
.:S

3
3
;)

3
3
3
3

3
3
3

3
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3

~I

3·
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~I.....

3'
.,I
0·

;j!

3!

31

I

115
155
210
255
::105
370
430
500
570
650
740
825
915
1.015
1.145
1.260
1.::185
1.500
1.615
1.715
1.855
2.030
2.210

2.390
2.565
2.780
2.985
3.215
3.415
3.64.')
3.860
4.115
4.355
4.625
4.850
5.120
5.370
5.640
5.930
6.225
6.530
6.860
7.190
7.510
7.820
8.160

4.700
5.500
6.4JO
7.400
8.300
19.500
10.700
11.800
13.200
14.600
16.000
17.600
20.200
20.800
22.coo
24.500
25.500
28.200
39.900
31.400
35.400
35.900
33.200
40.500
42.000
45.400
47.800
t.0.200
52.400
54.700
55.800
59.300
61.400
63.800
65.700
67.800
71.300
72.200
74.300
76.500
79.000
01.200
83.400
85.400
87.400
89.500

-

-

480

545
635
700
775
865

980

1.065
1.188
1.270
1.370
1.460
1.675
1. 730
1.830
2.035
2.185
2.360
2.540
2.730
2.895
3.100
3.275
3.505
3.710
3.925
4.115
4.355
4.570
4.800
5.050
5.295
5.550
5.830
G.100
6.390
6.655
6.945

2
2
2
2
2

445

2

-

2

-

360
420

50
65
90
115
146
165
190
215
255
290
325
355
395

2

-

-

0.300
10.400
!1.500
12.800
14.400
15.500
16.800
!8.200
L.0.200
21.600

23.400
24 700t
25.3001
27.600
29.300
31.600
33.800
35.900
37.900
40.100
42.500
44.800
46.700
4:1.000
50.900
53.300
55.400
57.400
59.400
6!.500
63.400
6).000

67.300
69.500
71.500
73.500
75.500'
77.500
79.500
81.500

2

2
2
2

2
2

2
2
2

2;
2'
2
21
2;
')I

"''
21
')I

~·

~I

~~

21
21

~I

2\
')I
~~

21

~~
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~I

2

2
2

2
2
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480
520
570
620
660
675
740
760
815
875
940
1.005
1.080
1.155
1.231
1.310
1.395
1.474
1.560
1.650
1.740
1.1<30
1.930
2.030
2.145
2.248
2.360
2A75
2.580
2.705
2.8301
2.945

5.500
3.700
4.200

4.700
5.200
5.700
6.250
6.700
7.400
8.100
8.900
9.300
10.000

10.900
11.500
12.300
13.200
13.900
14.600
15.400
15.600
16.500
17.400
18.500
19.600
20.500
21.800
23.(.00
24.300
25.300
26.750
27.900

29.250
30.500
32.000
33.200
34.500
34.700
37.300
38.700
40.200
41.600
42.900
44.500
46.000
47.250

I

Observações

O peso do cepo da ancora não incluido nos pesos desta tabella não deve ser superior a 25

%

do da ancora.

As ancoras sem cepo devem ter 25 ~• de peso a mais do que o determinado nesta tabella.
Qualquer que seja a ancora, deve ser de modelo approvado pela Inspectoria de Portos e Costas.
A aste da ancora sem cepo não deve ter um peso superior a um terço do peso total da ancora.
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25
25
40
50
65
75
90
100
115
125
140
!55
!65
175
105
2!5
230
240
255
265
280
205
325
356
360
373
446

480
535
555
585
610
660
700
733
775
840
865
900
940
990
1.040
1.090
1.130
1.185
1.232

2.9{)(
2.95(
3.2{)(
3.50(
3.70(
3.90(
4.20(
4.50(
4.70(
5.00(
5.20(
5.50(
5.70(
6.00(
6.40(
6.70(
6.90(
7.20(
7.40(
7.60C
7.90(
8.30C
8.90C
9.00ü
9.300
10,700
11.500
11.700
12.200
13.000
13.500
14.200
14.800
15.500
16.000
16.700
17.400
18.300
18.800
19.500
20.200
21.000
21.800
22.500
23.500
24.300
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§ 8. • A infracção do contracto será punida com as seguint.es penas:
a) a invasão da zona reservada, quer na faixa de 33 metros quer nos lotes contíguos, com a multa ·de 500$ a 1 :000$;
b) a infracção do § 4", do art. 1°, será punida com a multa
de 500$ a 1 :000$000;
c) em caso de rincidencia de invasão, com a pena de I'escisão do contracto e perda das bemfeitorias feitas;
ll) a falta de pagamento do preço do arrendamento faz
incorrer o arr!'ndatario na multa d·e 10 % si não effectuar o
pagamento dentro dos dous primeiros mezes, contados do dia
do vencimento, na de 20 %, dentro de quatro mezes. Findo
esse prazo proceder-.se-ha á cobrança executivamente;
e) a falta de pagamento de 12 prestações do arrendamento importa em r.escisão do contracto com perda de todas
as bemfeitorias realizadas pelo arrendatario.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1920, 99• da Ind·ependencia c 32" da Republica. - Epitacio Pessoa. - Homero Baptista.

(Modelo 1)
TITULO DA PROPJUEDADE E DO REGISTRO
Capitania dos Portos
Do .•.••.•..•
N .•.....•.••

O capil.ão dos .porLos do ............................... .
Faz saber aos que o presente titulo de registro de embarcacão virem, que: ............. domiciliado em ............ .
declarou perante esta Capitania do Porto, o. seguinte:
1 •, nome do navio. . . . . . . . . typo de construccão ....... .
nrn1ação . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . classe ........... .
2", comprimento ........ bocca ........ pontal ....•..•
contorno ........ Tonelagem bruta........ Hquida ....... .
3• Jog-ar da construccão . . . . . . . . . . . data do lancamentü
ao mar . . . . . . . . . nome do constrnctor . . . . . . . . . . qualidade
dos prineipaes materiaes empregados na construcção ....... .
4•. nome do const.rucetor da machina ....... typo ...... .
força em cavallos nominnes ...... liiJIIlOI'o dn Mh.lolrns ...•..
typo das caldeiras . . . . . . . . . . pt'essúo de regimen .........•
propulsor .......... .
5•, nacão a que pertencia ........ nome que tinha ..•..•
titulo por força do qual passou a ser propriedade brasileir'R ..•...........•....•••...•..••
6•, época e natureza do titulo de acqulsic;llo ......••..•.

ACTOR DO PODEI\ 1\XECÜTlVO

7", nome do proprietario ...•.................... como
fez certo p&los documentos que atwesenlon e ficam archiva-·
dos nesta Capitania.
Capitania dos Jlorl.os rio ............... - .......•
!• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Capitão dos PortaR.

(l\lodclo 2)
HEGISTTlO DO TITULO DE PHOPHIEDADE DA E\111.\HCAÇÃO HWHSTIIADA

N ............ ..

Tnseripção civil de proprieducle na ........... .
Porto de ............. .
Nome do navio ............ typo de conslrncção .......... .
Armaçãn. . . . . . . . . . Classe... . . . . . . . ComprimtJtlto ....... .
Boeca.. . . . . . . . Pontal. . . . . . . . . Tonelagent: bruta ........ .
Liquida ....... Contorno ....... Logar da {~OJl'll.rtwt:ão ..... .
nata do lant:amrnto ao mar ........ Nome do Ponstrnclot· ... .
. . . . . . . . . . . . . . . . . QnalidadP dos principaP~ tnatt'riacs l'l!IJH'Cgados na enn,Lrucç.fto ............ Nome do nonstrnd.or da
maehina ........ typo .......... forr:a Plll eayal!o,; lllllltinaes ......... pref'são dP rPgillH'Il ........ propulsor_ ..... .
Naçftn a que pcrtent·ia .......... lllllllü que t.inlm ......... .
Titulo por for~;a tln qual pa,~ou a S<'l" proJn·iprJ:ld,, llmsileira .............. Epoea e natureza do titulo de acqlll,;Jçüo ............ Nonu~ do prnpricfario ............ Pomo se
fez cet'l.o JWlos dnt"lllltPntos IJill' ~lJll'P:-it>llton I' l'i(':lfll an·l!i\·:Hlll"
nP~ta f:npitania.
f:npilnnia dos Porto.s

dp

......

f'lll. . . . df' . . . . . .
•

o

••••••••

o

dr Hl ..

••••••••

o

••

o

o.

Cnpll.ãn rins l'ort os

(Modelo

:n

Titulo dP p1·oprietlorle r• do fll'l'olamento

Capitania doH Pol'fofl do ....................... .
N ......... .

O Capitão rios Portos do :Est.ado de ................. .
Faz sabrr a Iorlo f< que o lH'<'sr>nle aiTolamPnt o y i r"Pill q•rc ..... .
. . . . . . . . . . . . . . , rlomiciliado em_ . ................ , rlcrlaron
perante a Capitania do;; Portos o seguinte:
i) Ncme rh cmbarcarrro. . . . . . . . . . armur.iío .......... .

ACTOfl DO PODER Jl:XEI":uTIVO

2) Compri nwnf.o. . . . . . . . . . Bocca. . . . . . . . Pontal. .....•
Conto mo. . . . . . . . . . . . . Tonelagem: bruta. . . . . . • . . . . . . Numm·o de pas'lageiros ........... .
:1) Typn da macluna. . . • . . . . . . fnrr,ll flm r.avallos nomin:w~. . . . . . . . . . . . pressíi.o dn regi men. . . . . . . . . . systema do
Jlt'opul;;m·. . . . . . . . . . . . . .
.
4) No me do consfrtw.tor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jogar da

l'onst.rncr:ão. . . . . . . . . . . . data rla consf.rucção ..............•
:,) Divisão e classP ...................................,
G) Nome do pl'OJli'Í<>tario ...........................•.•
7) Est:u:fío .........................................•.
I f!~.

Crtpitnnin do~ Portos do E::;tadn rle .........• , mn ......•
. . . . . . . . . . . tJp 19 ..... .

(Modelo 4)
/lPifist rn dt•

titulo dr' Jlrnp1'iPrlade da em1mrcaçtio arrolada

f:apitnnia

do~

Portos lln ..• , ......•........•...•

N ........ ..

Anolanwnfn feito Pm ........ de .......... de Hl .....
Nome da rmllnr1'rH.:iío .........••. Armacão ...............•
Compri men Io. . . . . . . . . . . . . boeoa. . • . . . . . . . Ponlnl. .. , ....•
Contorno ............ Tmwlagem hrufa ...................•
Nunwrn dP pnssagP ÍI"o:< •.••.•.••••••••••••••.••••••• , •••••
'.l'yJW fia mneltina ......_........ _. ... forr.a rm r·avallos nomi~
naes ............ pt·essao I!P rPgimen ............ systema de

propulsor .............................................. .

1 >ar a da cnnstrueçfíu ..................................... .
Divi;;;ão e classe ..................... Estação .............•
Noi?lC df? lll'oprit~l a rio .................................•..
restdencta ............................................... .
C::tpil.nnia dos Pnr·fos do E!3Lado de ...•...... , em .....••
de ............ de 19 ..... .

. ................... .
Capitfío rlos Porf.oil.

Secretario.

(Modelo 5)

1'errno de entrada
Declara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitão de. . . . . . . . . . . . de
nacionalidade. . . . . . . . . . . . . . . . Signal do Codigo ........... .
Tonelagem de rr{!'istro .......... Força da machina (cavallos

236
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rnominaes) ..... , . . . . Propulsor. . . . . . . . Armação .....•.•••
Praça de registro. . . . . . . . . . . . Proprietario ..............•••
Consignatario . . . . . . . . . . . . . . . . . . Procedencia ............•.•
Tripulação. . • . . . . . . Passageiros. . . . . . . . . . Carga .......•.•
Data da entrada .......•...........................•..•••
(Data.)
F ....

capitão.
(Datado e estampi!bado)

(Modelo 6)
PASSE
Nesta Capitania dos Portos apresentou-se ••..•..•.••..•••..••
· capitão do .................... com destino ào porto de ........... .
o qual exhlbiu seus despachos exigidos pelo artigo 297 que c~tando
correntes provavam estara embarcação desembaraçada.
Este passe deverá ser entr<.!gue ao ft~nccionerio da Capitania
dos Portos que se achar presente a bordo ou na ausencia deste de·
derá ser entregue pelo consignatario com a declaração dos nomes
vos passageiros, dentro de 12 horas após a sahtda do navio.
Capitania dos Portos do Estado de .......•........ em .•.... de
........................ de 19 •..•

........................................
Capitão dos portos

Classe

II

Nomes dos passageiros

Destino

ACTOS DO PODER EXBCUTTVO
(M~odelo

7)

TERMO DE SAHlDA

Declara •........•...•...........• C::~pltlo d..•............•••

• . • • • • . • • • • • • . . • • . • . . • •de ncionalidade ...•••.••••.•••.••••••••••
Entrad •·e·te porto em ............................... conforme as
declarações feitas ~e deshn ~ ao poito de ....................... ..
em ...... de ..................... de 14 ...... conduzindo ......... .
• • • • • . • • • • • • • . • . • . . de tripula,ão e ................. passageiros e a
carga de •••..••.••••••..•.•..••••••••
(Data}
F .••• • .•.... • •. • • .. ··•. •. • • •••. , • • •.•
Capitão
(Datado e cstampilhado)

(Modelo 8)

TERMO DE AJUSTE DE SOLDADAS
Aos ........ dias do mez de ............ do anno ......... nesta
cidade de .................. compareceu nes1a Capitania dos Portos
da Estado de ................. , que declarou ser ............... do
••••••.••••.......• de .•.••••••. toneladas de arqueação de registro
a ............... com machina da força de ....... cavallos nominaes,
de propriedade de .......................... , registrado em ..... ..
• .. .. .. .. • . .. •, destinado á conducção de ............. e que tendo
de sahir em viagem para .............. com escalas por .......... ..
apresenta com a lista integral e nominal de sua tripulação o rói de
equipagem que havia livremente contractado pela fórma nella expressa, afim de ser ratificado o ajuste pelos seus signatarios e
lavrado o competente contracto por esta Capitania, onde deixava
para os devidos effeitos a lista de sua tripulação com as respectivas
soldadas, data e assignatura. E sendo por mim ••..••.•••••.••..•.•
Secretario pera ate ....••.••.••............•. Capitão dos Portos c
.•.•.••.........•......•..... feita a chamada dos tripulantes constantes do rói com a lista da tripulação apresentada c assignada pelo
Capitão para fi~ar archivada nesta Capitania, mandou •..•••..•••.•
. . . . . . . . • • . Capitão dos Portos lavrar este termo de ajuste de soldada do~ tripulantes de ................ com ..................... .
seu Capitão, para ser por esta fórma dado por firme e valioso o
trato constante uo rói de equipagem, hoje datado e assignado por
.••.•..•......•.•..•••••••••.•.•• Capitão dos Portos e .•.•.•.••••
• • • . • • •• • . • • • . • • •Secretario, que para constar lavrei este termo que
v ae assignado por mim ..........•••.•..•.••••... Secretario por
••••.••••.............••..... Capitão oos portos e .•....••...••••
• . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • •Capitão.

.................... ..' .. ' .............. ................... .
Capitão dos portos.

Capitão.

Secretario.
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(Modelo lO)

TERMO DE CONFERENCIA DE ROL DE EQUIPAGEM
Aos ••••. dias do mez de ••••••••••••••• do anno de 19 •••• nest:
cidade de ••••••••••••• compareceu nesta Capitania dos Portos d
I::stado de •••.•••.••••••••••••• F .•••••••••••••••••••••• que send0
capitão do navio regis~rado em ..•••••••••• toneladas, de proprte·
<Jade de .•.•.•••.••••••••.•.•.•..•••••• sabido deste porto em •••• •
com destino a .•..••••••••••.•••• e chegado de volta de sua viagem
a ••.••.•••.••••••••.. deve apresentar os seus papeis para a confe·
rencia do rói de sua equipagem. E sendo por mim ...•••••••••••••
secretario perante o mesmo ..•••..••••••••••••.••••..• capitão feita
a conterencia do rói com as cadernetas dos tripulantes que foram
apresentados, c debando-se conforme (ou declara-se o que houver)
do que dando conhecimento a •••••••••••.••••••••••••• Capitao dos
Portos, mandou lavrar est~ termo (ou o competente auto de _infracção) para por elle responder .••••••••••••••••••••••••••••••••• t.
capitão. E para constar lavrei este termo que assigno com •••••• -~·
•.•.•••••• , .......................... Capitão dos Portos.
. .

............................... .............................
Capitão dos portos.

Secretario.

(Modelo 12)

~

CAPITANIA DOS PORTOS DE • , , , , , •••••••••••••••••••• • •• • • • • • • • • • • •

MOVIMENTO DE CHAPAS, CADERNETAS-MATRICULAS, REGULAMENTOS E ALUGUEIS DE ANCORAS, AMARRAS E EMBARCAÇ0ES
DA CAPITANIA

Deve

19 •.••
<U

Datas
N
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:;:

I~ z
I

I

Datas

'O"'

Iõ~

e~-~
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Objcc!os existentes e recebidos
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<U

'O<Il
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<U<U
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Haver

19 ....

~
N

Cadernetas existentes (no ultimo dia do
trimestre anterior)
Chapas (idem, idem)
Róes (idem, idem)
Cadernetas recebidas durante o trimestre
(Guia de remessa de .............. )
Chapas recebid3s durante o trimestre
(Guia de remessa de .............. )
Regulamentos (idem, idem)

o
o-

Objectos vendidos, inutilizados ou
estragados

.!a
.8
...

e

:~O

z

Cadernetas a ••••.• Rs. (off. ou vale n°)
Chapas a ...... Rs. (off. ou vale no)
Aluguel de ••••.•.•••. (off. ou vale n°)

..................... ................ .
'

Secretario

rn

OIS

o
c,Col

~
8
Cll

g
!3
~
~

g
~

da

(Modelo 11)
Livro de objcctos, que, recebidos pelo Secretario F ..•.••••.•• ·f: ••••••.•••• (ou Partão-Mór F ............................. )
capitania dos Portos do Estado de ......................... , lhe .tcam carregados.
Preços
Discriminação da carga

Resalvas
Da
unidade

Inventario dos objectos que se acham no archivo da!
. ~pitania e na S.:!.:r;;taria, a cargo do secretariJ F.... . ..
A saber:
::;cripturas de ..........................................•.
":llões de .................................. , ............. .
--~lões de ............................................... .
· 1piadores de of,'icios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .

"io.Iit~·s::: :::::::::::::::::::::::I

:vros e:n branco coni '2õô
.. vros em branco com 190 folhas .......................... ,
.. vros .em branco com ::;0 folhas ......................... .
.. vros talões para licenças ................................ ;
tpel almasso_ (resmas) .•................................
1pel para offíc10s (folhas) .....•..........................
.J.pis pretos ............................................. .
·. J.pis bi-:olor ........................................... .
..::1velopces p1ra ofiic;os ................................. .
. 'ennas de aço (caixas) .................................. .
·:·:nta preta (litros) ............•..........................
'-.anetas .................................................. .
:.iomma-arabica (vidros) .................................. .

·I

Capitania dos Portos do Estado de ................ em
..•... de ..................... de 192 ••••
f.............................
F ...•..............
Capitão dos Portos
Ajudante
Recebi. em perfeito estado o constante do inven:ario acima declarado.
Em ...... de .................... .
'"' 19 .....
F ...................... ..
Secretario.
Recebi nesta data os objectos que se achavam a
::.~rgo do Sr. F ................. (posto ou funcção e nome)
ie accôrdo com o presente inveatario:
(Discriminam-se os objectos, excluindo-se os que
::>nst3rem éas resalvas).
Em ...... de ................ de 19 ...... .
F ......................... ..
Secretario
(ou Patrão-Mór)
Visto- F...........................
.

=.~r:~~~~~~ -~~i~ _o~ -~~~e~!~~-t~~~~~~~~~~:: :·. ·:.·.·: ·.·. . :·:. . . ::::I
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Totaes

Dá-se resalva a:) Secretario F ..•..•••••

(~~-P~i;ã~:iió;·P::::::::::::::::::::::::::
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.......................................... )
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dos objectos abaixo declarados, para ••..•.
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s

(~~~-n-di~~-;~:~~ ·~~ ·~bj~~t~~)·.· · ·' · · · · · ·' · · · · ·

6
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F .................. .
Capitão dos Pertos
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500

5

~~

5
:;

,;;

I

;.'

12
6

_:;

2
2
12

·',.

6

~'

500
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F ................. .
Ajudante

. Ut

ACTOR IJO POD!tt\ EXECUTIVO

(Modelo de que trata o art. 711)

(Modelo n. 13)

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
EMBARQUE DE TRIPULANTE BRASILEIRO A BORDO DE EMBARCAÇAO
ESTRANGEIRA

Clausulas de contracto

O a~Jaixo assignado, capitão do (nome do navio c respectiva
praça de n:gistr: • e nacionalidade) em viagem para (porto do deslino e escalas) solicita da CapitaniJ. dos Por:os do (JOgar do contracto) liceuça para embarcar o maritimo F ................... , .
caderneta matricula numero •••••• , como (fo~uis·a, moço, .etc ) a
(soldada por viagem, por mez, etc •••.•.•••• ). O capitão é obrigado, em caso de desembarque do marítimo em ou~ro palz que
não seja o Brasil:
1", a repahial-o p:tra o porto do Brasil do respectivo engajamento;
2", a pagar-lhe as soldadas devidas;
3'', a garamir-lhe de qualquer modo alojamento e alimentação
desde seu emoarque até a partida do navio que deve repatrial-o;
4", a não fazer qualquer convenção ulterior contraria a estas
disposições.

Observações - D<~rante toda a duração do contracto o marl·
timo não poder<i ter collocação e salarios inferiores dos deste contracto. Este engajamento é valido por toda a duração do em•
ba•que, não obstante a renovação do rói de equipagem.
Passado em duplicata no (porto do contracto) em ..... de .....
.......... de 19 .....
Visto pelo consul (da nacionalidade do navio) que se compro-·
mette a lançar no rói do •..•... (nome, nacionalidade e espede do
navio) as clausulas Rcima.
Passado em duplicata no Consulado de ............... em.:, ••
• .............. de 19 ... ..
A Capitania dos Portos de .................... autoriza o em•
barque do maritimo F ............... , a que se refere este con•
tracto e a vbta das clausulas nelle estabelecidas. .
d~

Capitania dos Portos de ............... , em ..... de ......... .

!9 .....

Capitão dos portos.

tcis de t9n -
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ACTOS DO PODEil EXEOU'l'IVO

(Modelo n. 14)

TERMO DE DISTRACTO E RBSCISÃO DE AjUSTE
DE SOLDADA
Aos ••••• dias do mez de .••••..•.•.. do anno de 19 ..•.. , nesta
cidade de .•••..••••••.•. , compareceu n':!sta Capitania dos Portos
do Estado de ....•.••..••...•.• , que sendo capitão de navio regis·
trado em ••••.•...•.. , de proQriedade de ...•................... ,
que sahira de .............. , com deslir:o a ..................... ,
e que apresentou a caderneta c processo feito a bordo
(menciona-se o facto que . motivou o distracto ou a rescisão
do ajuste de soldada), apresentava-se com •••.•••.••.••..••• tripu·
!ante para fazer (o seu dlstracto ou rescisão), afim de que constasse
do rói d.e equipagem o desembarque do referido trtpulante.
E sendo por· mim •......•........•.. , secretario, na presença de
.......................... , capitão dos porto3 c .............. ,
capitão, feita a chamada de ...•..•.•........ , tripulante do navio,
foi por este ratificada a declaração do capitão. E, para constar,
mandou ....................... , capitão dos portos, lavrar este
termo e fazel-o constar do rói da equipagem para justificação da
falU ou desembarque do. tripulante ••.....•.•..... do navio •.••..•
• .. • .. do que para constar lavro este termo, que vae por mim ....
• • • .. ... , secretario, por ................... , capitão dos portos
••••••••••••••••.•••• capitão c ..•.••..••.•.•••.... tripulante, assignado.
•
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Secretario •

Capitão dos portos.
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Capitão.
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Tripulante.
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(Modelo n. 15)

Modelo n. 15)
AUTO DE .-\PPREHENSÃO

AUTO DE APPREHEP:SÃO

Aos ..... dias do mez de .......... ·11
de_ 19 .._... , eJ ••.•.•.•••• (nome, posto
eruncçao) com os(p1trõ~s, re~adore~,
etc.) ......... , apprehendt, por tnfracçao1
do§ ... do art.~·· do decreto .... de ...
de 19 • .. o seguinte: ..••... , ••..•..•....

Aos ••••. do mez de ............. de 19 •••• eu ..................... (nome,
posto<:_ funcção), com os (patrões, remadores, etc.) ........ , apprehendi, por
tnfracçao do § .•• do art ... do decreto ........ de ....... de 19 .... o seguinte: ..

I

·I •••••••••••••••••••· ··•••••••••••••• ····· ········ ·· ··••••••••••••••••••• ••
•••••••• • • •• • ••••••••••••••••••.•••••• • • ••••••••••••••• •••••••••••••••• •••

.................... •: ......... : ................................ • .. • ...... .

-

(narram-se todas as cJrcmnstancJas)
...••.•.•..•.•..••.•....•..•••.•.••.•• l 1 pertencen!e . ....••.•..•.....................•...... , , , . , •.• , , ••.•• , •......

(!

(narram-se todas as circumstancias)

o

••• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

a rua •• •••.••..••••...•..••.•....••.•.••••.•••.••.•.•••••••..••....
..................... . ................ i moraaor
E, para constar, lJvro o presente auto, de que dou cópia ao infractor,
pertencente .•••••••••.••• , •.••••••••.•
morador á rua ........................ . j que ~s~~-~~!~~t·o~ ~~•• :~~.~~~~~.t~•.~~ .~~:~:~~ .~ ~~~~ .~~~::~~~ . •~~~ • .a,c;:~:~:~~~:
o escrevi e ass1guo.

E, para constar, lavro o presente auto,
de que dou cópia ao infractor, que está
sujeito ao pagamento da multa e mais
despezas que accresc-~rem.

Rio de janeiro, .•.•• de................ de 19 .....

t::

til

:.<

l"ll

E eu •••.•.•••••••••••••••••••••••••

Te3ten1u~1has .•••••••• , ••• ••••••• , •••

é
o

:;;:/

St
ã

o escrevi e as signo .••••••••••••••••.•.
Rio dejaneiro, .... de ........ de 19 ..

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

C"l

00

........•..•.....••...•.••.•...•....••..•.•• ....•••......
;

Testctnunhas .•••••.•.•• , ••••••.••••.••.•.....•..•.•..•••• • • • • • • • • • • • • •

•·•···•·········••···••········•·

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

..............•....•••.•..•..•..

·····································ii·~···~·······~·····

··!,:

Capitania dos Portos., •••••••• •• ••• , ......

...

r

(Mod!lo 17)
Capitania dos Portos ... •· .................... .

N•••••••••

N••••••••

········t··············································

.... •············•·····••···••·····•·············••·••••••

Capitão dos portos

Capitão dos portos

Por esta repartição se concede licença a ••••••••••••

Por esta repartição se concede licença a ........... .

;,~~~·d~;~;;egã; CiD~~-~~- i~g;r ·d~~ô~i-.;~do::::::::::::

p~·r~· de~~;~;~g~; ·~i~~:;~~- i~g~; 'd;~~~~~d~·.: ·.·.·.:::·:.·.::

~~· ·~~~;;;~id;d~·. d~·. ~ri:::.·::: d~ ii~g,;iã~(ro~· ~;·é~:

das Capimnias •••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••

pitaolas ....•.•••...•.•...•.•.•.•.........••.•.••..••.

•················••·····•·····••••····••••·••···••••••

..•...••...•..........•................•..•........••.
Secretaria da Capitania dos Portos do ............. .

em ••••••• de •••••••••••••••••••• de 19 .••••••

•.••..•.........••..••.•..
Secretario.

.........••.••••...•
Aux. escripta.

~~- ê~~~~;.;;id~de · d~· ·ãrug~·::::::::::: d-.; ·R~~;~t~
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g
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Secretaria da Capitania dos Portos do ••••••• ., ......
.
....................................................
... em .••••••.•••• de ••••••••••••••••••.• de l!t•••••• . ~
1;1;1;

......

•····••·•····•···••···
Secretario

...............•...•••.•
Aux. de escripta

~

....
Capitania dos Portos .••• , ••.•••.••••••••••
N. •• • • • ••

(Modelo 18)
Capitania dos Portos ..••.• , ••••. , ••••.••••••

....

N. •. • • .. "••

.'.... .................................... ........ .

........•.........•......•.•........•.••••.••••..•.••.
Capitão dos portos

Capitão dos pJrtos

"E"'

o>
;j

~

Na fórma dos arts •••••• a ....... , •• do regulamento

Na tórma dos arts ........ a ........... do regula·
c mento de ......................................... ..
~ concedeu-se licença a •••..••••..•....•••••••.•.•...•

de .••• ••••••••••••••••••••..•••.•••.•••••••••••••••••
concedeu-se JJeeaça a4 ................................... .

g
.."'... para
..... , . . . . • . . . . . . . . . . . . . . lastro de .•....•......•
toneladas de lastro de ................. ficando sujeito

para ........ lastro de ........... toneladas de lastro de

Q

·•·····•······•·································•··•·•

~

u

.

= ao disposto no citado regulamento.

~

u

~

~

Secretaria da Capitania dos Portos do ••• , ••••••••••

o

em ••••• de ••••••••••••••••• de 19, •••••

••••···•··•••···•·•······

··••·•·········•••···

Secretario.

Aux. escripta.
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Secretaria da Capitania dos Portos do ••..••••..••
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em •••.•..•••. de ••••••.••.•••.• , •. de J9 ••••

.....................
Secretario.
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Au. je escrtpta .

~

o-

Capitania dos P'rlos do

..
..
N •• •••• •• ..
....

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

I';)

t'ti

(Modelos 19 c 16)

N,••••••••••·••
Capitania dos

p~rtos

do

.. ·••··················•····················•••••·•••·•·•··•
Pot esta repartição se roncedc llc·en~a

Por esta repartição se concede licença ao •••••••••
······················~····························
para
•.•••.• na conformidade do art ...... do regula·
mento das Capitanias.

30, ...... •••• ••••

···········································~··············
para
.••• , ••• ,... • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • na conformidade do

art......... do regulamento das Capitania!:.

5

~
o:n

5
:;1
;::'

Secretaria da Capitania dos Portos do,., •• , •••••,

Secretaria da Capitania dos Portos do ••• ••••••••• ••••••

•••••• er.n •••••• de ••••••••••••••• de 19,,,,.

.•..•..•.......••...•
Secretario

.... em ••••••• de .••••••••••••••• de 19••. ••
••••••••••••••••••••• ....••.••.... ··········
• ........................................ t

t. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I • • • e. •

Aux. de escripta

Secretario

....

;,
'l. • • I .

6 •••••••

I. I

Aux. de escripta.

(Licença para obras, concertos, s c: !Jir em carreiras ou
entrar em diques c outras) •

i
...;

(Modelo 20)

ROL DE EQUIPAGE.\l
i

•

Toneladas de registro
~orne

do navio

de accommo·
, Força de machina, Numero
dações
para tripu.
I cavallos nominaes
Jantes

Porto
de registro

Numero
de registro

I

Liquidas

Brutas

I

g

I

I

Nome do proprietario, rcsidencia: Estado, cidade, rua e
Nome do capitão, numero da cade~neta, residencia:
I Estado, cidade, rua e numero de casa:
numero de casa:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

\ ••••••••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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As diversas pessOas cujos nomes estão escriptos e constam de •••••• pessOas engajaram-se como tripulantes
para servirem a bordo do refendo navio, conforme as cathegorias e ajustes declarados na columna correspondente aos
respectivos nomes.
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Em •••••• de ••••• IJ • • • • • ele 19, ••.
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Assignatura dos tripulantes'
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Idade

""'

Naturalidade

tJ•

------------- ·--Ol
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00

CD
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n
c

Numero da caderneta
Capitanià onàe é
matriculado
Categoria do
tripulante
Data do
engajamento
Logar do
engajamento
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Por mez
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Por viagem
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------··-------
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Logar
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Rubrica do capitão do porto
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Saldos
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Por viagem
redonda
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(Modelo 21)
CAPITANIA DOS PORTOS DO

CAPITANIA DOS PORTOS DO

......... ' ............................................
N ••••••

N ••••••

A fls •••• do livro de cjc do secretario da Capitania dos Portos do .....••..••.......••••..•.......••••
cem o cofre das multas por infracção do regulamento
das Capitanias dos Portos lhe fica det>itada a imponancia
de •••••••• que recebeu d~ •••....•......••••.•••.••••.•

proveniente da multa consignada no art..... do predito regulamento.
Secretaria da Capitania dos Portos do ••.•••••••••••
em ••••• de •••••••••••• de 19 ••••..

.........................
Capitão dos portos

Secretario

A fls.... do livro de cjc do secretario da Capitania dos Portos do •........................•.•.....•.•
com o cofre das multas por infracção do regulamento
das Capitanias dos Portos lhe fica debitada a importancla
de ........ que recebeu de ......•..•.......••.....••...

>

D

à
[Jl

...................................................... 8
proveniente da multa consignada no art. ..... do pre·

dito regulamento.

g

Secretaria da Capitania dos Portos do .••••••• , , .•• ,
em ..... de ••........•• de 19 ......

~

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

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

Capitão dos p:>rtos

Secretario

~

toJ

~

g

-l'

(Modelo 22)
N. •• • • •

1-J

zg

N, ••• •

DO.........
CAPITANIA DOS PORTOS DO ........... .
.........CAPITANIA
............DOS
......PORTOS
.....................
..............................................
.
...............................
................................
Capitão dos portos

Capitão dos portos

........................................................
........................................................
para ter
para ter
dê'
....... '...... . ésta.ei~~; ·~ 'ótfiCi~a~·de· ~~~~t;~~Çã~·~a~~i: ···············
Por esta re;:1artição concedeu-se licença a ........... .

Por esta·repartição concedeu-se licença a .......... ..

á ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••

á ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

estãie'i~~; ·~ ·~m·ci~~~·

~~~~kt;~Çiõ. ~i~ãi:

Secretaria da Capitania dos Portos do.,,,., ••• ,,,.,,
em ..•••• de •••••••••••••••••••• de 19 .••••

Secretaria da Capitania dos Portos de ........... , .. ..
em ••••• de ••••.•••.••••••••••• de 19 ••••••

...........................
Secretario.

~
~'

8

ªi'..,
~

g

~
Secretario.

ÚVRO

. (Modelo 23)
DE ENlRADA E SABIDA DE NAVIOS NACIONAES
~

.......
I

do Codigo ••..••..•..•...••......•.•.•.. • • · • • • • • · • .•. · • • · ~Data da entrada .•. a • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~.
do navio ..............••............•.......... •·• .•..•.• Assigaatura •.••••••••.••••.••.••••••••••••••••••.•••••••••••••••
·:agem oe regbtro ......................................... . 1
e.
e e t.
e
e
e e
a
e
·1 da macllina ..•....•••••.•......•...•.... • • · · • ·. · · · • · · • • · · ·
.;ulsor ••••..••...•....•.• · ·• · • • • • • • · · · · • · · · · • • · • · • · · · · • • • · · ·
.i
·~

I

••••••••••••••••••••••••

1

I

·.1.ção., ...•.••. · • • .. • • • • • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • · • • • • · • · • •'

,onalidade ................................................... • •
·:1 de r<!gistro ......•...•...••.•••.•••••••..•...••••••••• • • · •
·rão ..•.....•..... · · · · · · · • · · · · • · · • · · · • • · · · • · · · · · · · · · • · · • · · · • ·
;rietario ................................................... .
-ignatario ..•......•..••..••...•.•.••.•..•••..•••..••..•..•••
:~dencia .....•••
'ulação •.•...•••••••••.••..•.••••••.••••••••..•••• •. • • • • • • · • •
:ageiros ••••..•••.•..•••..••.••.••••••••••.•......••••.••. • • •
Ia, •••••••••••.•••••••.••••••.••••••••••••••••••••••• • •••••••
u
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I

I

I

I
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I
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f
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1

1

1

1 1

I

I

SAHIDA

II Passageiros. , .•....••••••••••..•.•.....••••• , ••••••.•••••••••••••

1Catga .•••.•••....••..••••••••••••••••••••••• , ••••••••••.•.•••.• ,
I Destino ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••••
Data •••••••••••••••...•••..•••...••••••••••••••..••••••••••••.••
Assignatura ••••...•...•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

.................................. .............................
~

N... , ~. •
. ai do Codigo .••• , .......................................... .

Data da entrada ............................................... .
:e do navio ..••.....•.•.....•...••......••........•••.•.••••. Assignatura ..• , .•......••.••••. , ••.•.•.•• , .•..•••••••••••••••••
·.:i agem de r~gistru ...•••••.•..•...••..•.••• , •••..•.•..•.•••. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:a da machina .............................................. .
:Julsor ••••••.••••.••.•••.• : .••••..••.••••.• • ...... • · • • · · • · • • · •

I

SAHIDA:

:.1ção •••••••••.•••••••••.••••••••••••••..•.••••••••••••••.•••

.onalidade ..•••...•..••..•••••.•..••......•.••.•..••.•..•.•••
,~a de reg~stro .•••.•••••••.•.••... ~ ..•....•......•.••••.•.••.•
:rão •.••••.•..•• · •. · • • · · • • • • • • • • • • • • · · · • · · · • · · · • · • • · · · · · • • • · · , Passageit os .............................................. , •••••••
~rietario .................................................... .
Carga ....................... , •••••.•.••• , •.•• , •.•••• , •••••••••••
:signatario ...••..•.•••.•..•.••..•.•.......•.................. Destino., ........................... , ••••••••••• , •••• , ••• , •••••••
;edencia ••••••••.......•.....•...••••..•.•....•...••.•....... Data .••.•.•.••••••••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••
·1ulação ....................................................... . Assignatura •.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
·sageiros .••..••..•....•••••••

I

1 ............. 1 .................. .

~a

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

I

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

•••••••••••••••••••

(Modelo 24)

LIVRO DE ENTRADA E SAHlDA DE NAVIOS ESTRANGEIROS
N ••.•.•.

,iai do Codigo.. . • • . . • . . . . . • . . . . . . . • . • . • . • . • • . . ••• , .••.•••..
:1e do 11avio ••.•.••........••••••.•••. 1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:·,elagem de registro .••••...••........•..........••.•••.•....
:c a da rnachina .•••..••••.•.•••.••.•...•......•.••••••••••.•.

Data da entrada •.•••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••
Assignatura .••••••••.••••••••••••.••••••••••••••.••••• , •••••••••

:nação ••••••••••.•••• • • • • • • • · • • • • • • • • • · • • ·,. • · · • • · • • • • • • • • • • • • ·

SAHlDA:

JPulsor •.•.••.•••••••.•••• , .•.•••.•.•.•.•.......•..••••.•.••.

.cionalidade ..•.••.•..•.•••.••.•••.••••....••..•.•.••••••••••.
::~a- de registro .•.•••••.....•••.••.•...••••••.•.....••..•.•...
;)ltao .•.•.•••.••.•••••••.•...••.•...•••..••.•.•••••....•••....
:orietario ......•..••••....•••....••••••....••.••••••••.••••••.
:Ísignatario ••..•.••••..•••••••..•.•••.•.•.•.•....•••••..•••.•
.~cedencia •..••.••••...•...•.•.• , •••••.•..•...•..••...•.•..•••
:pulação •
..:sagetros •.••••••••.•••.•••.••••.•.•••.••.•••.••••••••••••••.•
I

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

.rga •• , •••••••••••••••••• , •••••••••••

I

•

•

•

•

·······························································(
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t

t

t' t' o

f

t' • 't t

Passageiros~

t

t t tI t

f
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•

•

•

t

•

t

• t

t t

f

t t

t t f
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t f

t

t

t

t

t t t

t t tI t

t

f

t t

t

t

.• ~ ......••..••.•...•.•..••••.•..•.••••••.•••••.••.•

Carg~ ..•.•..•..•.••••••••.. I • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Desttno ..•• , •.•••
Dat~ ••..••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I

••••

AssJgnatura •......•....•.•....•••••••.••••.••••••••.••••••••••••
I

I

I

'• I

I

I

'I' t

•

•

• t

' • ' ,. I

.

• I

t

• t

a

I

I

t' tI tI • I

<11'

I •

tI I' • t

I t. t

tI I

I

t

tI I I I

t

f

I t

••••••••••••••••••••••••

N .......

c;nal do Co digo •.••.•.••...••••••••••••••••••.•.••••••••••••••
'me do navio .... ~ •...••.•..••..••..•.•..•••.•.•.•••..•.••..•.
melagem de registro .............•..••••••••..•..••..•.•••.•••
rca da machina •.............••....••.••....•...••••..•.•••••.
·o pulso r ••••••••••••••••••••••••••• : .••••.••• • • • • • • • • • • • · • • • • • •
--mação •.....•.............•.•.....•..•••.........••..•.•.••••.
·1cionalidade •••.•••.•..••••••••••.••••.• • •.•••.••••••••••••• • •.
·:~ça de registro ••• ; ••.••••••••••••••••••••.•••••••.•....•.•...
.pi~o •••..•••••••••••• • •.••••• • • · · • • • • • • • · · · · • • • • · • • • • • • • · • • • • ·
· op~retano...................................... · •• · · • · · • · · • • • · ·
mstgnatano ••••••••••••••••.•.•••.•.•••••••••••••••••••••••••
·ocedencia•••••••••••••••.••••••••••••.••••••.•••• • • • • • • • • • • • • •
·ipulação ••••••••.••..•••.•.••• • · •• • · • • • • • • • • • • • • · · • • · • · · • • • • • •
ssageiros .••.•••••.•••••• · • • • · • • • • • • •• • · · • • • • · • · · • • · • • • • • • • • · •
.rga • •••••••••••••••.••••••••.•••••••••••.•••.•••••••••••••••.
'eis de

19?3-Voí.<in:...:.. Png. 2so- t

Oat~ da entrada ••. , .••••••••••• , ••••••. , ••••••••••••• , .. , • , •• , ••
Ass1gnatura .••..• , •••.•....•.••••.•••..•••••••••••••••••••••••••

.................................................................
SAHIDA

Passageiros .........••••••••••.•.••••••••••• , •••••••••••••••••••
Carga •••.•.•••••.•••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••
Destino .•.••••••••••••••• ~ •••.•••••••••••••• _. •••••••• ,. ~ ~.,; ••••• •· -.
Da~ ••••••••••••••••••••• ~- ..... ~••••••••••••••••••• :. . . ~:·.-·.
. ~.::~: ~ •••~.- •• ~
Ass1gnatura .••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••
········································~············~·········~

':'1, ••••••••••••••••

Capitania dos Portos do ................ .

•..••.................•.......•
Capitão dos portos.

Licença para embarcações arroladas
Por esta repartição se concede licença a ••••••.•••

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

...
....

(Modelo 25)
N. •. • • • • • • • • • • • • •

Capitania dos Portos do •••••••••••••.•.•••••••••

·•·•••·······••·····•·····•••
Capitão dos portos
Licença para embarcações arroladas

..........................................................
Por esta repartição se concede licença a ••••••••••••••••

proprietario d .....••..•••....••••..••...••.•.••••••• • • proprielario d ••••••••••.••••••••• •••••••••••••••••••••••••
a ...........••. divislo •.......... classe .•.••.•..•••.• • a .••••••••••••••• d•visão ••••••••••••••••• classe ••••••••••••
para empregai-a durante o anno Ctvil currente no .....
para empregai-a durante o anno civil corrente no ........... .
• • • .. . não p •dendo o respectivo proprietario ou patrão
............ não podendo o respectivo proprietario ou patrão
receber de carga mais de ........ kilos ou ........... ..
receber de carga mats de ••••.•.•.•. kilos ou ••••••••• passapassageiros, e ter ••••••••• de equipagem; sob pena de : sageiros, e ter •••••••••••••• de equipagem; sob pena de ser
ser multado.
multado.

:'<

3-r.
5

ª
~

t-'1

;.-.
:;".!

Secretaria da Capitania dos Portos .............. .

...
....................... ... ........................ .
Aux. de escrlp.
.... Secretario

elD ••••.••• de •••••••••••••••••••• de 19 ••••••

·•·····•···············
Secretario

Secretaria da Capitania dos Portos do ••••••••••••••••••

ern ••••••• de •••••••••••••••••••• de 19 •••••.

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

~

:t

...-:

o

Aux. de escrip.

~-

(Modelo 26)

..

N• • • • •. • •. •. •. • • • ..

Capitania dos Portos do ................ .

.........•.•..••

!

Capitania dos Portos do .......................... .

..........•.....•...•.....•.....•

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

Capitão dos portos.

Capitão dos portos.

Licença das embarcações fegistradas

~

Licença das embarcações registradas

>

esta repartição se concede li:ença a ••••••••••
Por esta repa. tição. se concede licença a ••••••••••••••••
.proprietario
...Por
. . ............................................. .. ........................ ................................ . 8~
d . ........................................ . : : proprie1ario d . .......•........................••..........
registrada sob n ••.•••••••••. com •••••••...••.•••• to- :: registrada sob n .......•.•.•........ com ..•••••••••••••••••
toneladas liquidas para empregai-a durante o anno ci'ril cor- g
neladas liquidas, para emprega1-a durante o anno civil
...

'

corrente na••••..••••••••••••••.•••••••••••••••••••••
dlvisão •••••••••••••••• classe ••••••••••••

rente na ........... .................................•• ~ •••

Secretaria da Capitanh dos Portos do ••••••••••••

Secretaria da Capitania dos Portos do ................ .
em •••••••• de .................. de 19......
·

em .•.••••. de ••••••••••••••.•••• de 19 •••••

divisão ••.•..•..•..•.•• classe .•••.•••••••••

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

.•..•....•.•.••......••
Secretario

Aux. de escrip.

Secretario

Aux. de escrip.

rJ
~

I

....

(Modelo

..

27)

N •••••••••• •••. •

N. • • • • • •. •. • •. • • • : :

Capitania dos Portos do ................ .

Capitania dos Portos do .••••.••••.•••••••••••••••••

Licença para embarcações arroladas na pesca

Licença para embarcações arro'adas na pesca

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

••·····•····
Capitão············•·•·••
dos portos.

Capitão dos portos.

Por esta repartição se concede licença a ••••••••..

Por esta repartição se concede licença a ............... .

'd:: ~::: ~::: ~::: ~::::: ~ ~::::: :~:::::::::: :: pr~p~i~t~-ri~; d·:::::::::::::::::.·:::::::::::::::~::::::::::
divisão ......... classe para empregai-a durante o anno :: divisão .•...•.•. classe para empregai-a aurante o anno clYil
civil corrente exclusivamente na pesca.
..: : corrente exclusivamente na pesca.
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Secretaria da Capitania dos Portos do........... • : :

Secretaria da Capitania dos Portos do ................. .
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(Modelo. 28) -

(

.
(Modelo 28) .

::
@

c
_®

Capi~~~~ -~~~.:~rtos

z

19 •••

Capi~~~ -~~.~ -~~rtos
19 •••

..

8;g
I'
~

Aux. de escrlp.

Secretario

Cll

o

........................ .................................................
Secretario

>

~·

i

~)

O.

)

0
.

.

(Chapa de metal amarelfo fornecida pela Capitania conjunctamente com as licenças annuaes para
roladas no trafego do porto e na pesca.)
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REGISTRO DE MATRICULA PESSOAL
(Modelo 29)
Capitania dos Portos do Estado da ····•······•·••••············••••···········•·····•··········•············•··•···•
Matricula pessoal feita em •••••• de •••••••••••••• de 19 ••• na fórma do art ••••••• do decreto ...................... .
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Nome •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••
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••••••••••••••• , •• , , ••••• , •••••••••••••• l Barba •• ,'!' ••••••••••••••••••• , ••••• ,, •• , ••••••••• ,,,, •••••

Idade,, ••••••• , • , , • , , , , , ••••• , , , , •• , • • • • • • • • . . • • • . • • • • • • I Estatura ••••• , ••••••••.•••
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Côr ••••••• , •• , •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , • l Estado •••••••••••••••••••••••••..••..• ·~· ••••••••••••••••

x
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Secretaria da Capitania dos Portos do Estado ............. em .. , ••• de ............... de 19 .. ..
I 1t I I I
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I I I I I. I
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Capitão dos portos.
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N,.,.,, , ... .-..
MINISTERIO DA MARINHA

N.,, •••,, ,,, •••
,\\INISTERIO DA MARINHA

····················

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

Capitão dos portos.

>-

Capitão dos portos.

~

19 ....

19 ..••

i

O Secretario da Capitania dos Portos de, ••••••••••••

O Secretario da Capitania dos Portos de ............. .
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o

vae entrar Rs ...... . $ ••• producto das multas arrecadadas vae entrar Rs ...... . $ •••• producto das multas arrecadadas
durante o .................... , trimestre do corrente anno durante o ............ , ......... trimestre do corrente anno
• ••...•.•.•••......•..•...•.•••.•••.••• de conformidade

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

com o art ....... do decreto n .... de ..... de ...... 19...

com o art ........ do decreto n ......... de •• de .. H19 .••

Capitania dos Portos do .••• , ... , ............ ,.......

Capitania dos Portos de ............................. .

em ...... de ...................... de 19....

........ ..............
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-

~

:=-

:<
8
c;.
~

..:

o
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MATRICULA PESSOAL
Capitania dos Portos do Estado de ••• , •••••••••• ~ .•.•••......••••••••••.........••..•...............••.•••.....•.•
N ................. ..
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Habilitação
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Assignatura do capttão dos portos, data
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(Modelo n. 321
Linha de coberta principal

.\\arca da maxima carga para vapores
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l tcen~ro 'do d1sco
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c
Corup. linha= om, 4572}
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p
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Médias tomadas desde o
centro do disco a é a
pane alta de cada Unha.

§
~

IAN

Diametro ........ = om,3048
om-,2286 de
compnmento
Grossura da linha = om, 0254
Nota - Explica çào de cada uma das abreviaturas:
CP -• Capitania dos Portos.
AD ., Agua doce ou r1o.
1- Inverno.
VI - Verao na lndia.
V- Verão.
JAN -Inverno Atlantico Norte.
Tamanho das letras- Ü"',ll5 (CP).
Tamaallo das outras letras indicativas de cada linha - 0111,060.
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Mappa n. 1 e 7

o

Capitania dos Portos do Estado ...................... .
,\lappa demonstrativo da venda de cadernetas -matriculas, chapas de metal para licenças de embarcações arroladas,
róes de equipagem, etc., durante o anno ce 19 ....
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Mappa n. 9

~

CAPITANIA DOS PORTOS DO ......................... · ..••••• · · · · · · · · ·

Mappa demonstra ti vo das embarcações rcgtstrada3, em . • . • • • • . • • • . . • • • • . . .. · •. • . · . • • • · •
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Mapp11 n. 10
CAPITANIA DOS POI~lOS DO •• •••••••••••• ••••••
.'\\'lppn demonstrativo do pessoal n~at;'iculado em ........... •••••.
(Em barcaçôcs)

....
e
C<j

.o

Nacionalidade

Cl)"'

()

"'~
C)~

o
o-o
~
Lo (lj
~·a;.~

'ü

·;;;

8.
"'

~~

co

r:c..,

Cl) Cl)

~

~=

e

•...e

~
c

~

~

··-·· ---····--- ______________ ...:lll=---:---~--==:_:_____;__ _

··········~·····~

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

Som ma

-l-I

---------------------------~-------

266

ACTOS DO PODER EXEctfriVO

Mappa n. 11

CAPITANIA UOS PORTOS DO ••••.
Mappa demonstrativo do pessoal matriculado em •••.•••.•••••••••
(Estiva, officinas navaes, .,te.)
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Mappa n. 12
CAP1T ANlA DOS PORTOS DO .................................. .
Mappa demonstrativo dos rendimentos verificados nos dois ultimo!l annos
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(Mappa n. 14)
Capitania dos Portos do •.........•....•.....••.
Mappa demonstrativo das embarcações arroladas em .•..... ~ ••.•.

·················································
Categorias

Trafego
do
porto

I

Pesca

I

Recreio

Alvare~rgas ..................... .
Barcos a vapor ................ .
Botes ......................... .
Barcos ......................... .
Batclões ....................... .
B<trcaças ..............•........
Barcas d'agua ................. .
Bateiras ....................... .
Baleeiras ...................... .
Baleeiras a vapor .............. .
Botes automoveis .............. .
Catraias........... . . . . . . . . . . . .
Canôas •..•....................
Cahiques ....................... .
Chalanas ...................... .
Cuttcrs.......... . . • . . ....... .
Chatas ........................ ·.
Canoés ••.•......•..............
Cabrens, ..•..........•.........
Cnatupas ...............•........
Cascos ........... , ............. .
Dragas ........................ .
Escaleres ..................... .
Escunas ............•.......•...
Paluas ......•...................
Gurgues ........•...............
Galeras ........................•
Guind istes fL!ctuautcs ......... .
H1atcs ......................... .
lgarités ....................... .
Jangarlas ..................... .
Lanchões ....•.................
Lanctm,; a vapôr. ............... .
Lanchas a vela •.................
Lanchas a remo. . . . . . . . . . . . . . . .
Lanchas a kcrozenc ............ .
Lanchas a gazolina ............ ..
Pontões •........................
Prar~chas ....................... .
Rebocadores .................. .
Save1ros ....................... .
Viveiros ....................... .
Vapores ....................... .
Somma ........... ..
Ajudante

............................... .
Secretario
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Alterações no processo de a{ommento de te1·renos de marinhas
e seus accrescidos; estabelecidas. pelo decreto n. #4..59tf,
de 8/ de dezembro de #9ZO:
Art. f.o O processo para concessão de aforamento de t&rrenos de marinhas e seus accrescidos obedecerá ás regras estabelecidas na legislação em vi.gor com as seguintes modificações.
Art. 2.o Versando a audiencia obrJgalona das rnunl·cipalidades tão sómente sobre o alinhamento o regularidade do
cáes e edificações da servidão e logradouros publicos JU outros interesses municipaes, a Directoria do l'aLnmonio ou as
delegacias fiscaes não lhes remetterão os processo.,; Lle aforamento, mas lhes abrirão audiencia sebro o ob,ieclo do requerimento por officio, instl'llido eo11t uma das cópias da planta
aprPsPntnda.
§ t.u As mu11icipalidades dPvcrão enviar ao; suas resp'Jst'l!!
dentro do prazo de vinte dias, cuntados a partir da data do
recebimento da consulta, findo o qual eonsiclc>rar-se-ha seu
silencio como assentimento ple11o á eo11c•~ '~:i• l pl't)lend ida.
§ 2.o Em todas as eommunicaçõcs <ttte se fizerem ás municipalidades é de rigor nolifiear que o prn7.o ela re5posta é de
vinte dias, para os effeitos do paragrapho antrt~edent<\ in-fine.
§ 3." Si as municipalidades allegarem jus! a razão no decurso do prazo, sobre a exiguidade deste, afim de informarem
convenientemente sobre o objecto da concessão, poderão a Directoria do Patrimonio ou as delegacias fiscar~ couecder novo
prazo não excednndo de dez dias. prevalt~t.:t•ndn a rli~;p.Jsição
anterior no caso de falta de re~posla.
§ 4.0 Só prevalecerá como impedimento ao aforamento a
impugnação das municipalidades, si ficar provado que a concessão prejudicará o alinhamento do cúes, arruamentos ou
obras que a mesma municipalidade tenha executado, esteja
executando ou vcn•ha a executar, segundo projecto, existente
e do qual será annexado uma cópia á di la impugnação.
§ 5. 0 A municipalidade, com a sua resposta, deverá devolver a planta que lho houver sido reuwttida.
Art. 3.0 Na mesma occasião em que so abrir audiencia
á municipalidade serão ouvidos os Miuisterios da Marinha e
da Guerra, directamcnte na Capital Federal on por seus representantes nos Estados, capitanias de portos e com mandos
de regiões militares, sobre si a concessão póde embaraçar a
navegação c serviços navacs c sobre os intt~rc'l''CS d:. !lefcsn
nacicnal.
§ 1." A esses informantes não serão rcmcttidas plantas,
nem o prOL'esso, mas descrip~:fio minueiusa do olJjecto da concessfio.

Art. 4. 0 As autoridades quo solicilarom as audiencias pcdirão que as respostas sejam Lladas dentro do prazo de 20
dias e si o não forem recorrerão ao ministro da Fazenda, para
que este, junto aos outros ministerios, providencie no sentido de compellirem seus subordinados a altendcrem esses pedidos de informações.
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Art. 5." Quando no local da concessão houver obras federaes ou projecto de obras, será ouvido o min~sterio a cujo
cargo estiverem essas obras, pelo mesmo modo mdiCado para
as audiencias dos Ministerios da Guerra e da Marmha.
Art. 6.o Os requerentes de aforamentos apresentarão
plantas em tres vias sendo uma. em papel téla, devidamente
sellaàa, e duas cópias heliographicas.
Art. 7. 0 Os editaes a qne ge refere o art. 14, do decreto n. 4.1 05, de 22 de fevereiro de 18u8, serão affixados por
prazo nunca inferior a 30 dias na reparti~\ão arrec.adadora
do lngar do tenc•no e publica dos trinta vezes consecutivas nos
orgãos officiaes do Ioga r, si os houver.
§ f.o A despeza com a publicação dos cditaes correrá por
c·Jill a do reqt:erellti?' do afo!'amento.
§ ·2.o A publicação dos editaes não exclue a intimação pesgr:;al sempre que fôr possível. .
Art. 8." A mrdiçiio, drmarcação e avaliar:ão de que trata
o ar!.. ()o do dec\rclo n. 1.105, de 22 de fevereiro de 1868,
scr(l feita por engenheiros da Directoria do Patrimonio, na
falf.a destes por engenheiros qne tenham a seu cargo serviço3 e
obras federaes e na falta destes por engenheiros da confiança
do direetor do J>atrimonio ou dos delagados fiscaes.
Art. 9.0 As duvidas qnr suscitarem sobre o valor dos terreno~ serão resolvidas por arbitramento, sendo um dos arbitros por parlí' da Fazenda. outro por parte do pretendente ao
aforamento e um dcsempatador, de livre escolha do ministro
ela Fazenda.
§ 1." A designação do desempatador será solicitada por
telegramma ao ministro ria Fazenda, quando a duvida sobre
o valor for suscitada em processos em andamento nas delegacias fiscaes.
Art. 1O. Feita a avaliação, a Directoria do Patrimonio
ou a delegacia fiscal verificará si se trata de terreno já cadastrado para pagamento da taxa de occupação, cadastrando-o
si ainda não o estiver, cobrando as taxas não pagas e multas
devidas e, si o estiver, verifir~ará si o contribuinte está quite
com a Fnzenrb Nacional.
Art. 11. Quando se rlér apparecimento de areias monazíticas ou outro qnalqner deposito, cuja colheita implique na
desvalorização do terreno ou em uma industria extractiva,
poderá o Governo annullar o contracto de aforamento.
Art. 12. O notar io publico que passar escriptura de
compra ou venda d() trrrenos de marinhas ou seu.s accrescidos
sem a transrripção do con•hncimento do pagamPnfo de !andemio, fica sujf'ifo {t multa de 500$000.
Art. :13. Na f(•r·ma já estabelecida para os casos de Yenda
de parte do domínio util de terrenos aforados, ficam os terrenos desmembrados sujeitos ás taxas de fôro e Jaudemio e ás
regras que vigorarem na époea do desmembramento.
Art. 14. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1920. ptista.

Home·ro Ba-
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DECRETO N. 16.198 -

DE

31

DE OUTUBl\0 DE

1923

S•upprime o loaar, vago, de auxiliar da cadeim de violino, do
Instituto Benfamin Constant
O PrPsidente da fil'publica dos Ef~Lados Unidos do Brasil,
resohc, de acci\rdo e1m• o dispoHio 110 § ;l" do art. 1fíO do decreto n. ".5fl5, de 10 de :t!!n:;lo de 1\1'?2, "''Pi'l'intil' o !oga1:,
vago, de auxiliai' da l'iêdl'ira 1!1o \iolino, do lnslilulo lki,jamin
Consfanl.

Hin de .laneiro, 31 ele n'llnllro ciP
dencia e 35" da nevulllica.

l!J?~l.

,\nTllt'lt D.\

10'', da In!lepen-

StLV.\

BEttNAI\IlES .

.I {)(Ío Lnic. ,I lt·cs.

DECRETO N. 1ô. I ~l!l ---

Publica a

li E

:.li tm lll'Tt 'lllln nE J!1:.'3

i/11 l,//)(win ti Con{Prr;lll'ia r!tl f:1'n::
assiunalla em t;cne!Jnt u fi de .ll!litu 1/t: I!IOG

adhe.~ao

\"cnnclha,

O Presidente da ll!~pullliea dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Albania ú Convi'LH::iu, assignada em
Genebra a 6 de .Tulho de LHOLi, para !ll!'llwrar a soi·Ic dos feridos r enfermos nos l~x,•t·ci Los l'!ll carnpanlu, conforme communicou ao ~linisterio das llelaçõl's Exlerinres a Legaçfto
Suissa ne~;>la Cavital. pnr Nola rlc 8 de Olllllilro do corrente
anno, cuja traducçiío ot'[icial acompanha esln den·eln.

Jlio de .Janeiro, 31 rk outul~ro dn 1!l.::':l, 10.2'' da lndependcncia c :Hí 0 da Hcpuhlil~a.
AnTIIUit

DA

i-\n,v,\

BEltN,\HDES.

J ·!Sé F'cli:.r 1\ Ines Parhcco.

Traducçfio:
Lng-ação rla Snissrr no Bra~;il ncirn, S de Ouluht·o dr 1!l:>:l.

N. ;: . fl:,fl/2 --- !tio rln ,ia-

Rr.n hor 1\1 in isiJ·o,
Em addilnmnnlo á nol:t-eiJ·eular d11 fi !11~ Ou!nhro de Hl22.
tenho a hom·a de lcYat· :-w eonheeitll<'tliu dn Vo,:sa Excellcn1~ia
que. no prnzo de um anno [ll'PYislo fJelo ai'! igo :1.2, alinca :3, da
CnnYronçfío assignnda r~nt 1:r~nehra. a fi dn .l,tllw de 1!l06, pnra
melhorar a sorte dos [!'l'idn.~ e cnt'entJos IIOi' <'XI~I'I\ilos r·m ,·am·}lanha. ll!\lllJI!Tila IIJ1Jlll~i!;:ÍII foi lll:tlli r,.~fada ao Cnnsnlllil Federal cunlra a adli<';;;(u ri:>..\ll:nnia :íqw·lla l:onvr'n,::io.

.wrns
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Por conse,R"uinfe, a adhesão da Albania tornou-se definitiva desde 13 !Íe Setembro de 1923.
Aproveito l'Sfa oera~ iiio para lhe renovar, Senhor 1\linis(.r·o, u segurança de minha ma i:; alta consideracão. - C:ertach.
Sua F.xcclleneia o Senhor Dr·. Felix Pacheco, 1\'lini~Lro de
ER!ar!o das Relações Exteriores, Rio do Janeiro.

DECRETO N. 16.200-

DE

3i

DE OUTUBIIO DI':

19'23

)JUI' /,) uJ/Iws u Jii'rt~o do }Jrivif,•rtio 1k qur: trata a Curln.
Patente de invcnçtio n. 5.566, de fU. de novernb1'o de
1908

J•,·,n·nfJU

O Jlr•esidcnle !la Hcpublica dos Estados Unidos do Br:!sil.
U!'ando da au!or·ização conslantc do art. 3", n. VIII, da lei
JJ. 4. 632, r! c G de janeiro do corrente anuo, c de accônlo ~9m
t• IWI'agraplu• rmico do mesmo diApositivo, decreta:
Ar!. 1." Fica prorogado por Hí annos o prnzo do pd·.-ilcgio a f!LW »C rcfcr·e a Carla Patente n. 5.566, de 24 de novcmLt·o de 1\1 0R, concndicla ao Dr.Aicides Godoy e transferida ao
Instituto r!c Palhologia Experimental de Manguinhos (Instituto
os,,-~lrlo Cruz). f'm 21 dt~ março de 1909, para a inven(;ão de
'uma nm·a YaiTÍII:l cnn!r;• u earl!uneulo sympfolllat.ieo (peste
rl:L manqueirn) .
. \l'!. ~." ltevng:lln-~e as disposições em eonlrario.
l:.in de .Janeiro. 31 de outubro de 1923, 102" da Jndependencia c 3f1" da Rcpubdca.
An.TIIUH DA SILVA BEnN,\1\DES.

Jlfi(lud Calmon du Pin e Almeida.

DF~CHETO

N. I !l. ::w I -

nr. 3 t

DE

om•uano rm i 923

T>rdm·o. r:tTflnr:il. 11. Cartll Paltnle d1• invr.nçrio 1t. f f .968, rle 8 de
innhn de 1.?21, concedith.t rt Vicente Co!'tn.~c & Pilhu, para
'' 1/.nut mw:fl Í.llll dcur;m.iullll"
,; iudusf ria do 1'id1·n".

]/achina de l'rcusar, tlestinadll

O Presidt·ntP .!:1 llt·pul•liea dos :EslrtdiiH UIIHIIIH do T11·a~il,
nl IPIIIIt•mlr: :11J qu~· l'l'l(t<CI'I'II Kalvadot· Oliveiras, dt•ercla:
.\d.igu Tlnico. J·:· dt•t·hll·ada radura, t'lll •~ollfPI'tnidnde l!r~
IlTH' dL<pú:>. n a ri. ,, .. , ~ :!", 1t. :l da lei 11. :t. 1:29. de J í d•l outnliro dr IRS2, nm1hinarln rnrn o al'f. !í!J, priuwir·a pari,.., du l'Cg'll!amr•lfo 1(111' ;wonJp;lnlia o do•ci'I'Io 11. R .W.'O. rio :lO tfp ~~PWlllllJ'n
np·~nw annn. a Ca1·t.a l'aknl e 11. 1 J. UôH, dn
I!"~ I. ,..,,ll'••dicla a Vic,.niP f:p•·l•~se .& Filho, par·a

dn

R dt~ .lllllho de

a

iHvt~!u:fto d~

"lltna nmcllill;_, d!•IIOJJJIIlada 1\ladtJna de Prcn~ar, drHIIIHH.Ia a
13
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industria do vidro", visto não terem os concessionarios pago
a segunda annuidade dentro do prazo legal.
Rio de Janeiro, 31 de outubro de 1923, 102• da Independencia e 35• da Republica.
A.IlTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. iG .201 A-

DE

31

DE

OUTtmno

DE

1923

Altera o regulamento das Escolas de lntendencia
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. i, da
Constituição, resolve alterar o art. 31 do regulamento das
Escolas de Intendencia approvado por decreto n. f!t. 764, de
'1 de abril de Hl21;
Art. 31. Para as matriculas é preciso que os candidatos
satisfaçam as condições seguintes:
1.• Na Escola Superior de Intendencia:
a) ser capitão ou 1• tenente de qualquer das armas do
quadro de administração militar, do de e11ntadorcs ou do'extincto quadro de intendentes;
b) ter menos de 40 annos de idade.
2.• Na Escola de Administração Militar:
a) ser sargento do Exercito de 1" linha, em serviço nos
cCJrpos de tropa e tropas de administração, com cinco annos
de praça no mínimo a contar da data do concurso e no maximo
30 annos de idade;
b) ser sargento amanuense com einco anuos de praça e no
maximo 30 annos de idade;
c) não estão comprehendidos os sargentos de reserva de
t • linha.
a:• !No curso especial de eontadores:
a) ser sargento do Exercito de i • linha em serviço nos
corpos de tropa, tropas de administração e amanuenses com
cinco annos de praça, no mínimo, a contar da data do' concurso e no maximo 30 annos de iorladr;
b) não esfão comprchendidos os Eargcnloro; da reserva da
1• linha.
Paragrapho uni co. Os terceiros officiaes da Intcndencia
da G~erra e os actuaes amanuenses da sua alfaiataria poderão
matrlCular-se no curso especial de cantadores de accôrdo com
o estabelecido no p·resente regulamento par~ os sargentos,
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:tinda que só tenham servido nesta repartição. mas
nunca inferior a cinco annos •.

po~

espaço

Indepen~

Rio de Janeiro, 31 de outubro tle 1923, 102• da
dencia e 35" da Republica.

ARTHU!l DA SILVA BERNAiRDES.:

Alexandrino Paria de Alencm· ·:

DECRETO N .. 16.202-

DE

7

DE NOVEMBRO DE

1923

C1·ea a Escola Medica da Armada e approva e manda execntar_
o respectivo 1'C(Julamcnto
O Presidente da Republica dos Estados Unidos dó Brasil;
usando da- autorização contida no art. 13, do decreto numa ...
:;:o 4.015, de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. 11, do
t.lecreto n. 4. 626, de 3 de janeiro do corrente anno;
:fiesolve crear, sem onus para o Thesouro, a Escola Medica da Armada e approvar e mandar executar o respectivo
regulamento, quo a este acompanha, assignado pelo almirante
r€formad0 Alexandrino Faria de Alenca_r, ministro de Estado
dos Negocios da Marinha; revogadas as disposições em f:ontrario.

Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1923, 102• da Independencia e 35• da Republica.
AiiTHUR DA SILVA BERNARDES

Ale:candrino Faria de Alencar •1

Regulamento da Escola Medica da Armada
CAPITULO I
DÀ ESCOLA E SEUS fiNS

'Art. 1." A Escola Medica da Armada é destinada ao aperfeiçoamento dos officiaes medicas da- Marinha de Guerra Na~
cional, directamente subordinada á Inspectoria de Saudc, :nã()
sendo, entretanto, considerada a sua frcquenoia para 011 effcito!'
do art. 83 do llegnlamcnto do Promoções, approvado pelo dceicfo 11. 1·1.250, de 7 de julho do 1!)20.
A I' f.. 2.• Os cu·rsos ·da escola terão um cunlio principalmente pratico, visando o preparo dos alumnos para as differentes questões tcchnicas -o admini,strativas que ·se lhes possam deparar a bordo dos navios de p-uerra on nos estabelecimentos navaes ..

iArb. 3." A matrieula é obriga.toria a todos os mooicos
recem-nomeados para a Marinha, e aos domais a juizo da
In!!pccloria do Saude.
Art.. 4." Os cursos .funcciono.rão por ordom do ministro,
mediante proposta da Inspectoria do Saude, desde que haja
numero conveniente de alumnoe.

CAPITULO It
DO PESSOAL D.\ ESCOL~\

Art. ri.• A escola torá um direcf.or, um vice-director, um
srcretario e os insl ructorcs necessãHos, nomeados pelo ministro, JIOI' proposta ua ln:wrctoria de Svnde.
§ l." o~ insl rnctoret> snrão officiaes do Corpo de Sauúc
da Acmada, on modicos ciYis que rlcsrjcm prcstat· o seu concurso grat-uitamente.
:?." O inslrnoel ot· mil ilat• mais antigo oecuparã. lambem,
o Jogar de vicc-dircctor, c o mais moderno o de secretario da

*

~,:cola.

§ 3.0 _\.. cummissão de inslruclor da escola é. con,_sidcrada:
equivalente á de instructor daa Escolas Profissionacs.
~l\rt. 6. A congreglll(:ão da escola serft constituída •pelos
seus instructores, e reunir-se-ha quando convocada· pelo dircctor e sob 2. sua presidencia, cumprindo-lhe promover a cfficiencia do ensino em geral, analysar 0 aprovcif.amcnlo dos
alumnos, ot·ganizar programmas annuaes· de cnBino, lwrarios
tios cursos c distribuição dos assumptos pelos insf,ructorcs
annualmen If', Lu tio sujei lo :i appeuva(:ão da lu,.pectoria de
::;aude.
Art. 7. Uada instrudor poderá leccionar mais cio uma roa'teria, c uma mesma materia poderá ser leccionada por mais
0

0

de um instructor.

·

CAPITULO III
JJAH MATE.l\IAS E DO REGIMEN UUS UUI\SOS

A~·t.

8." Os cursos ua escola constarão das seguintes ma·

terias:
a\

Hygiene naval· e militar;
o patlwlogia CÍJIUt'gíca

c)

Pamsi!olo~ia,

v) Uit·urgia

uc

~ucrra;

a)

bacler·iologia (J anatomia paLhologica;
neurologia (appl ica(;ão a 0 meio militar);

'f)

l:hiHti•·a d!' gw~rra (:r~·pliea•.:õ('s nJCdi,_·as), gaze,; a:,phy-

l'Rychiatria 11
·,.) Hadiolugia;
{; Oplilalmoln::ia e ofu-l'ltinll-laJ'Yilgnl•tida;
:>;:ÍJnlp~ ,_.

dlimica biulugiea;
hi leis e rcgulamento.s (conhecimcnl•í~ nleis a•'s medieo8),
.\t:Iliiolagrut 11 pl'imeiros :'ioccorros.
;\ri. o: A dura•:ão dos cursos c;er:L de J.}'.ta\.ro mczcs, po-
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llendo ser prorogada, si necl'ssario, a juizo do ministro, po~
proposta da Inspect.oria, de Saude.
Paragrapho unico. Os quinze dias que se seguirem ao
cnr.orranwnlo rios cursos serão dedicados aos exames finaes.,
Ar! .. 10. As aulas começarão ás nove horas e terminarão
:í" dt~zeseis horas, com o int.crvallo de nma llora para almoco.
Art. 11. O tempo dOB aulas ser(L disfrihuilfo, tanto "111anlo
[III:'!SivPI, da maneira scguinLc ~
a) hygiPnn naval c militar, \ horas 110r srmana;
b) c'il'llr~ia. r palhulogia cirur·gica de gnei·rn, 3 hora". por:
Sf'JllfU~a:

c; pa!'asilologia. bacleriolog\a, el.c., O homc; por semana;

di psycltiatria c nrurologia,· 3 horas ·por semana;
radiologia, 1 hora vor semana;
ne) ophtalmologia.
etc., 3 horas por semana;
chimica de guerra, ele., 6 horas por srmana;

y)

4 horas por semana.
ohrigatoria. Os officiarR mah ir·.ularlm; ~rriio considcmrlos Pm snrvil'o e ficnri\o nm tudo su.i•'.i I ns f1 isriplinarmen Ir• ao dirPrlor. Art. 18. Havrr(t t~xamrs prriorliros, quando o rlcfrrminnr
n. rongrr::ta(;ito, aV•m tio,; examrR rinaP:;, srmlo nns r ou frns
~'-'t~r·iplos c pral ico-ornes.
~ 1." Nos examrs escripl.o~ serão formuladas, para Lodo~
m rxnminandos no mesmo trmpo, qupslúcs quP abi'anjam
pont.M rlivrrRos rla m:lfcria, f'm g-randp mmwm, a,; mPc;ma'l
p:ll'a todo~.
2." No,q f'Xamr~ pratico-orne.~, cada alnmno terá dua'l
questões pmticas a rPso-lvcr, com argni~ão pPla banca Pxnmih) .leis e rrgulamento,;;;, etc ..

Al'l. 12 . . \ l'rrquenr.ia

1;

*

nar.lor:~.

§ 3." As hancas examln&doras serão comrostas de tres~
rxaminadores, designarloR pelo direct.or.
Art. 14. Nos Pxamc~s finaes sr1rão daãas em cada mate~
l'ia n.-, notas scgn in I cs: Opt.ima. Efla, soffrivrl r má. As not::M'I
rio;; rxamrs finaP>~ con.~fàrão do.'! assent.amento.'! do alumno ~
"Prfin lrwarlas Pm conta na !HHt promoção ati posto immcdiatto.
At·f. 15. Por propost.a rln InspPctot·ia riP Raudc. 0 Ministro
r.a !\l:..rinha porlcrá, nnnuatmentP, alterar o plano dP ensin:>
rla f'~!·nla, accrrRrr:nrlo on supprimindo ma!Prias.

CAPITULO V
DTRPOFHÇÕES 'fllANSITOniAR

A1't. 1ô. Rcmp.-c> que a P~cola fnnccionar no Ho"pital
Crntml da .\!arinha, o dircctor c o virc-director desse nsl:ihc!Pr imrnl o rlr~PillfWn l1a rã o ir!rnl i c as runc(;Õc<; na P!'Wtlla,
r·nnnilal ivamrnfP.
;\J't. 17. Afr\ 31 riP drzrmhro rio conrniri nnno poderão
~1"1' f",.itas no pr·PRPntr rP7,11lnJnPnln a;, morlirir.ac.4ÍPR inrliead:;C~
rw!a f""PPJ•icnria.

nio dr .Tatwirn. 7 t.lr~ DO\"C'nlhro de Hl:?:-1.

··
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DRORETO N. 16. 203 -DE 7 DE NOVEMBRO DE 1923

'Su.pprimr. mn lagar de engenheil·o de J• da.çse da Inspectoria
Pcderal de Obras eontl·a as Scccas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante tio art. 2° do decreto numen 3.970, do 31 de dezembro de 1!H9, f!ecreta:
Artigo unico. F.ica supprimido um lagar de engenheiro
de 1' c\af;~e do quadro ào pessoal effrct.ivo da Inspectoria Federal de Ohr:-~q conl ra as SeecaR, appt·oyatlu pelo decreto nuIIH'L'n H .10~, de 17 de marr.o de 1920.
Hio de .laneil·o, 7 de no\cllllH'O de '1!);.'.:3, 1!t.~" da IntlenelldPncia e 2!í" da Hepublica.
Ait'fJIUR DA SILVA BErtNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.204-

DE

7 DE NOVF.MBRO DE 1923

Abre, ao 1llinistcrio da Fazenda, (J c1·edito cs1wcial, de pape!,
7 5. 000 :000$, pam occmT.er ao pagamento do augmento
de vencimentos, salm'ios, jornaes, diaria.ç ou mentalidades
de que trata o àrt. 151, da lei n. -~.632, de 6 de janeircJ.

ultimv
O Presidcnf.c da Ropublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. Híi, da lei n. 4.632,
de 6 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
11a f1ÍT'I11a flo rngu!amcnt.o approvado pelo decreto n. 15.770,
do 1 dn llOV()ffibro ele 1922,
ncsolYe abrir, ao Ministcri 0 da Fazenda, o credito especial
fie. papel, 75.000:000$, para occorrer ao pa.gamento de vencinwnf.os. Ralarias, .iornacs, diaria.s on mensal idades, de que trata
o refcl'irlo art.. 151. scnrlo: Para o Ministerio da .Justiça. réis
7. ü72: :?fí3$!l00, para n 1\linisterio da Guerra, 2. !)09 :2,12$890,
para o Mini;:;f.erio rla Marinha, 3. 7ü4 :889$722, para o MiniRferio do Exlm'ior. 128 :5H/:tl.\8ü, para o Ministerio da, Agricnltura. 5. 828: 19ü$MJ1. vam o Ministerio da Fazenda, réis
11.08!1:721.$t7ü ·O vara o Ministerio rla Viação, 43.607:095$335.

Rio dn .Janeiro, 7 de novPrnbro de
dPncia c :Jfío da Republira.

1!1~3,

102° da Indepen...

Â'RTHUR DA SILVA BERNARDES.,

R. A. Snmpaio Vidal.
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DEORE'I'O N. 16 . .205-DE 7 DE

279

NOVEMBRO DE f923

A pprova a delibe1•ação da assembléa geral extraordinaria da

Companhia !talo-Brasileira de Seguro.ç Geraes, realizada
em m de abril do cor1·ente anno, e regula o limite do ?'isco
a assumir pela nova carteira da companhia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia !talo-Brasileira de
Seguros Geraes, com sé de na capital do Est.ado de S. Paulo,
autorizada a funccionar na Republica pelo decreto n. :14.877,
de 15 de ,junho d~ 1921, resolve approvar a resoluçãú da assembléa geral e:xtranrdinaria realizada em 1g de abril do corrente anno, creando a carteira de seguros de vida, consoante o
art.. 2°, paragrapho unico dos estatutos da companhia, e de
U(\eurrlo com as prescrjpções do regulam<'nto baixado com o
decreto n. 14.593, de 31 de dezembro de 1920, sujeita integralmente ás leis vigentes e ás que forem promulgadas sobre
o objecto da sua autori:r.ação, ficando o limite maximo dos riscos a assumh· pela nova cartrira rrgnlado pela clausula seg·ninte:
O pleno, ou maximo risco. que a companhia poderá vir a
assumir sobrP. uma só vida é de 100:000$, devendo, porém,
rmrtir de 10 o/o sobre o capital realizado, da carteira, para elevar-se, gradativamrnt.e, de accôrdo com o producto da incidcncia de 10 o/o sobre aquelle capital o as reservas de contingencia, de que trata o art. 54, n. 3. do regulamento n. 14.593,
de 31 de dPzcmbro de 1920, até attingir o limite maximo do
risco.
As alteracões gradativas deverão ser sempre, com a competente comprovação, communicadas á Inspectoria de Seguros.
Rio de Janeiro, 7 de novembro de 1923, 102" da Indcpenflenr.ia e 35° da Republica.
AR'l'HUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.

DECRETO N.

1(). ~06

-

DE 8 DE NOVEMBRO DE 1923

Ab1'e, ao ll!inisterio da .Tustiça e Nc(locios Inferiores, por conta
do c.Tercicio de 192.>. creditas .mpplcmentorcs. na importanGia. total de 2. 295:2.50$, rís verbns :'J", 7", 6" e 8" do artigo 2• da !ci lll'(·'amentaria viaenle, para occorrcr ao pagamento de s·nbsidio a senarlo1'es e deputados c despezas
de impressúes e 1JUblicaçúes de debates do Senado e da
Camara dos Dep·1tl'ados, durante a proro(Jação da actual
,çessãl! legislativa do Congresso Nacional até ,'J do C01'rente mcz

O Presidente da Repuhlica dos Estado;; Unidos do Brasil,
tendo em vista o dispost.o no n. 1 tio art.. 127 da lei n. 1. 632,
de G de ,janeiro deste anno, c ouvido o Tribunal de Contas,
nos termos do art. 93 do regulamento approvado pelo decreto
n. 15.783, dr 8 de novembro de 1922, resolve abrir, ao 1\Ji-
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nislerio da Justiça c Ncgocios Inl.rriores, pot• conta do oxercicio de ·1923, creditas !mpplrmcntares, na importuncia total
de 2 :!)mí :~riO$, Rendo 488:000$ :í vcl'lm r~·. e UH3 :000$ á vrrha
7" do ar!.. 2• da citada lei, para r U.cntler ao pagnmonto do
&uhsidio aos Rcnadores e dcpu!ndcs durante a }trm·ogacão da
act.ual sessão nos senadorcR e deputados durantr a prorognção
!la aclnal Ressão legisla! iva do Congresso Nacional, até 3 dc;>t.o
mPz, na eonfol'midafle rlo decrPLo IPgiRlativo n. 4. 725 ,do 2!1
(Jt~ ago!iln nlt imo, e de 72:000$ c 92 :000$, respcct.ivamcntP, ús
consignar,ões "Imprcssõr,;;; e publicações de debates, em cinco
nwzeR", da ver!Ja 6", e '·Imprc~sõcs di~ delmlPs c tmblicações",
da vrrba s•, elo referido art.. 2• tia alludida lei orcamrnlaria,
Jrara al!fmder ús dcspezas rle~sa nalurpza dnranl11 a rnrnriot1arl!!. prnrogaçfw.
Hio rlc Jmwiro, 8 rir nnwmbro de El:.'3, 1o~· (J.. Inarpendrnria c :!5" da HPpuhliea.
ARTIIUR DA Su.V.\ BERNARDES.

Jotío Lni::: Alves.

nr.cnv;ro

N. Hi .:.'07 --

rm

Ií

DE '\OYL\!nno DF.

I!1;23

Ali;-,~ nn

:llfnisterio da r.ne1'l'l! o CI'Niito l'spl'rial dl' ·li :783$.
J1nynmetltO di' al.uoneis, jiÍ. 1'P1ll'idos, rfp clous JWPdiog
e IPI'I'Pno.~ ondr 1'8LCI'I' fliJllfll'ie/lldo " 't" lw!o/111iu dP 1'11yl'nlwria

pura

O Pt·r~idcnfr da ficpnhliea dos Estado~ linitln;; do Brasil,
usando da autorizarão <'onli·rla no ar!. -'tG. n. XU. ·da lni nnmPro U>32, de 6 de" janeim ullimo, e !cntln ouvido li TL'ibunal
<lc Contas, na fórma das disposir;õPs em vigor, reso\ye abrir
ao Minist~rio da GuPn'a, o credito especial de 11:783$, pam
pagamr.nt.o de alugur.is. já vcncidns, de rinns .prerlins c te-rrenos onilll p<;fp,vc a·qual'!Plado Pm Tlfl.illh:'i. Esf.mln rJ,. :\Iinus
<!Pra~"• o \" hatalhão "" t'llgPnharia.
Rio dn .Jatwiro, 1.1 dP nnvrmhro <li! I !)'23, 10:?" da Inrlrrwnrlcll'!'ia (' ar,o da HPJmhliea.

Ar:rnun.

DA StL\'A Hgn::-l'AnDF.R.

A lcxmuii'ÍilO Frwia

dP

A lr.m·m·.

A.lil'ra o ~ 2• tio tu·l. 86 rio I'''(Jlll"m''llln jJUI'a os Sl'n~ir;og
J\dm.iiu'stnrl Íl'O.I' Iins l'lil'pos tf,• I ''"I'" ,. ''.do/JI'/~'eiltlf'Hfn.ç
mil.ilirre.ç.

O PrrsiriPnln da Hcpu]Jlica dns E~ladn;; Uni1los do Brasil,
nsando da alll'ihuil;ão qur lhP e'mi'Pr!' " at·l. ',8, n. 1 da
Con~iituif,'ão. re,.;ul\'c alterar da fônna abaixo indicada o & 2•

AOTl)R

no
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do nrt.. 86 do regulnmrnto para ns Rerviços Administrativos
dos corpos. de tropa e eslabelPcimmllos militares, approvnrln
JWI' decn•to n. Hí.rí:-!li, dP :!R flp junho flp 19~-2:
Art. Rô •••
§ J.• ...
§ 2.• O malrrinl não adquirido 1wlo Conselho, ,iulgndo em
mán estado, mns suscPpt.iYrl· do enncPrto ou reparacão, será rer.olhido á repnrti~;ãn ou servi(;n fornrcrdor, quando na Sl;clr
rir i'lla guarnicão, nu dt•po~itado na unidade. quando fôra da
lilldf~. :\o primeiro easn compelirá :íqnRI!a repartição faz-er
oR concri·t.os, pl.r,., d1! que o matrrinl rarecrr, por· conta do
rur-po, P, no spg·undo, caberá (~ propria un idarlr essr. r.ncargo,
lançando, para isso, mftn do;:; rPcnr,.;os rir quP diSIIllZCI'. ~i.
portlm, •s recnr~o,; forem insufi'iciontcs, a unidadr plldPrá
YPndcr o material em proycito da repart.ição do omle procedeu,
importando Rssa operação em immediata descarga. Sómente
quando não houver compradores ou Pstrs não of'fcrcccrem um
prrço razoavel, a juizo do Consrlho, sPrá o material aproveii afio pola unidadP, como matrria prima. P r!Psral't'Pgar!o com
a inrlica~:ão de smt rmpJ'ogo posterior.
Rio rlc JanPirn, f4' do novrmhrn
pondrneia P 3ri" da RP.pnblica.

rl~>

1!12:1, 10::.'" da Tnr!r-

A'ltTHUR DA SILVA BERNARDE9 •

•4.lr.:romlrino Fm·ia de Ah•ncm·.

DECRETO N. 16.209 -

DE

H

DE 1'\0VEMDRO DE

1923

Aln·c, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito r.spccial de ti.OOO:OOO$ (cinco mil conto.~ de réis), em o1Jolicc.~.
jlfl1'a ali rnder ás rle.~pP:as com 11 r•on.çfrucf·iio do ·1'11 1111rl do
l'lll'rt11111Jfi'IWT11n f' da linha do llio do l'ciJ:c:

O Presidente da Ropuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
mmndo da anl.orizacão constante do art. 95 da lei n. 4.632, do
ü de janeiro do corrcnt,e anno, e tendo ouvido o Tribunal rle
Contas, na fórma do art.. 93 do regulamento approvarlo pelo
rlccret.o n. 15.783, de 8 rlc novembro de 1922, resolve:
Art. :1 •• Fica aberto, ao Ministerio da Viação e Obras Puhlicas, o crr.dilo especial de 5.000:000$ (cinco mil contos fie
,.,;i;;), rm apolicm~ da divida publira do valo!' nominal rln n;is
·I :llOO~ (um conto de rt\is:1 cada uma, juro annual de 5 %
p::11wl, ])ara atfPndPt' aos pagmnentn;; dn ohras n •fornrrinwntos rNtlizados de accill'rlo com os conlractoR cnlt'ln·ados
nos termo,; dos decrf't.os ns. 12.479, de 23 IIP maio dn 1!!17 r
1::'.-'.!ll, <lP 31 rlr maio do mesmo anno. rrff'rP.nl\'s :í;:; eonsl.rur•t;ÕP.~ ·do ramal do Para-na.panorna r ria linha 1lo Rio 1lo
l'·oixe. a rargo da Companhia Eslmda r!P .FriTo :S. Paulo-IR·in
nrande..
Art. 2. • E' o l\linisterio da Fazenda autorizado a cffe-

282

ACTOS DO pODER EXECUTIVO

ctuar a emissão das apolices na importancia a que se refere o
artigo anterior.
Rio de .Tanciro, 14 de novembro dn Hl23, 102• da Independcneia c 35" da Rcpublica.
AnTHUR DA SILVA BrmNARDES.

Francisco Sá.
B. A . S!W!JJnio \7 irlal.

DECTIF.TO N. Hi.210 -Sttppl'i1111~

]lg

H

DE NO\'E~-lnl\0 DE

1!)23

um lo({al' de conductm· de 2" dasse da lnspecloria

Federal de Obras contra as .Scccas

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do ar f.. 2" do IIPI'-rrl o n. 3. 970,
de 31 de dezembro de 1919, dcerela:
Artigo unico. Fica supprimiclo um logar de conductor de
2• classe do quadro do pessoal effectivo da Tnspectoria Federal de Obras contra aR Seceas, am1l'ovado pülo decreto numero 1L102, de 17 de março de 1!120.
Rio de .Taneiro, H de novembro dn 19:>:1, 102• da liulependencia e 35• da Repu!Jlica.
Awrnun

DA

SILV.\ BEHNAnDES.

Francisco SIÍ.

DECflETO N. 16.211

--DE

14

DE NOVF.l\IBI\0 DE

1923

Abre, 7Jelo 111 iniste1·io da Pazenrla, o credito .wpplem.entar de
!iOO:OOO$. ri verba .'l:J", do m'('ament.o m~(fe11te, rw cxcJ·ririo
rlc -192.'l, "lnsvceção das 11C]nl1·tiçües de Fazenda"

O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1• do df'ercto legislativo
n. /1. 7!!7, de ho.ic datado, resolve abrir, pelo l\1inisterio da Fazenda, o credito supplcmentar de 500 :000$, á verha 33•, do
orçamcntl' vi!!:l'llte, no exPrcieio rll' 1!)~3, "Juspreçfío das Hcpartiçóps de Fazenda".
Rio ue Janeiro, 14 de wwernbro de 1!1.'3.1, 102" da Imlependcneia c 35° da Rcpublica.
AnTI-HJn DA SILYA BERNARDES.

R. A. Sampoin Vidnl.
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DECRETO N. 16.212-DE 24 DE NOVEMBRO DE 1C23

Alwr, pelo Ministerio da Marinha, o credito especial de cincocnta contO$ de réis (50:000$), para acquisição de um1a
embarcação para o srrviço de pmticagem no Estado do
l'a1'á

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizacão contida no n. 3 do ar~. 31 da lei numero 4. 632, de 6 de ,ianeiro do corrente anno, resolve abri 1·,
pelo l\Iinisterio da Marinha, o credito especial de cincoenta
contos de réis (50 :000$). para attendcr á acquisição de uma.
Pmbarcação rapirla destinada ao "crvi-::o de praticagPnt do
J•:sl a do do Pará.
Rio de Janeiro 24 de noyembro
pondencia c 35" da' Repuhlica.

~le

1!l?3, 102" fia. Inde-

AnTIIUR DA SILVA BERN;\llDF.:5.

Ale.wmdrino Faria de Alencar.

DECTIETO N. 16.2.13-

DE

28

DE hO\'EMDIW DE

1023

Estabelece as bases da reorganização do pessoal subalterno dCI
,,erviço de machinas da Marinha de Gucn·a e dá outras
providencias
O Prc<:;idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 do decreto n. 4.015,
de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. 11 do decreto
n. 4.626, de 3 de janeiro do corrfmte anno, resolvB approvar
as sr~uintes bases da rrorganização do pessoal subalterno do
8er·;iço de machinas da Marinha de Guerra:
Art. 1." O serviço subalterno de machinas da Marinha de
Guerra será desempenhado:
a) pelos sub-officiaes;
b) pelos inferiores do Corpo de Marinheiros;
c) pelas praças e cabos da fileira, mediantG as condicões
de habilitação estabelecidas nesttJ decreto e nus :·egularnentos
que o Governo opportunarnente expedir.
Art. 2." O pessoal do serviço subalterno de machinas será.
grupado, ilentro de seus corpos, do seguinte modo;
a) no Corpo de Suh-Officiacs haverá os seguintes quadros:
1" quadro de conductores-machinistas;
2.' quadro de conducLores-motoristas;
quadro de conducf.ores-electricistas;
4". quadro de conductores de caldeiras;
5", quadro de artífice~;~ de machinas.
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b) no Corpo de Marinheiros haverá para os inferiores, na
secção de auxiliares-es~cialistas, as seguintes egpecialidades:
1• auxiliares-machinistas;
auxiliares-motoristas;
a•, auxiliares-electricistas;
4•, auxiliares de caldeiras;
5", auxiliares de artífices.
c) no Corpo 1lc 1\larinhrirn;;:, p~ra a,; prneas e cabos, hav~"'r<!
a; srguintcs companhias de especialidades para p;·aticantcs:
t•, companhia de pralicantes-machini~tafl;

2•;

2", companhia de praticantPs-rnotoristas;
3", companhia de praticantes-elcctricisla~;
·4·, companhia ae praticantes-foguistas;
[i", companhia de pratieanles-arLifices.
Paragrapho uni co. Os artifices terão m; seguinte>; especialidadr~ 011 offieios: tornei r·o, fmTeiro, caldeireiro de cobre,
electricista, fundidor·, JlHHidallor, soldador· n outras Qlll) o
GovPrno th~ ful11ro \'I'Jtha a I'St.ahell'l'<'l', "1'111 q1rn w~nlllllll:t
dPllas cm1slilna IJlll quadro ü Jlfll'l<'.
Art.. :J.• Ao ramo dn rollflnclol'P". Pltl l"rral, inc·lu indo os
auxiliar!'" H pr·alieanl.l's (m:whini,-la~. JIJolori,.;la~. Plel'il'Íl'i~la,;
n dn ealdf'ir·a:-:) COfllJH'I!•Jtl. J'l•,;tH'el ivanH·nl "· o,; :<1'1'\'Ít~"" dt~
marhina:-; em gl'ral. marlrinas ""il"eiaP~. Plcetl'ieitladl• " ealdPiras na parti' referenlt~ a romltH·r,iio. ajiJNIUnll'll1.tl ~~ ronF.PJ'vação; "ao ramo do~ arlit'iPt'i CIHltpPII' ti st•r·\-il~o l'"fll'Cial
dt1s rr•parus do matPrial, ;.;1~gunrlo os sru~ diffl'rt•nl <'s nf'firins.
§ 1." Os romluctorrs maehinisl~lé1. motoristas o elel'trici~
tm são obrigados a tm· o officio de ajuslador; l' o,; dn ealdeiras o de caldeirPiro de frrro.
§ 2.• Aos conductlll'cs-machinistas com1)etrm, com responsabilidade propria, os serviços referidos neste al'l.igo, relativos
ás machinas em geral, com excepção dos que, \Wlo parugraplw
seguinte, são affrctos aos motoristas.
§ 3." Aos conduclorf'~-motoristas ficam a ffPelos, com
l'Pé1pnnflahilidadn prnpria, ns SI'I'\"ÍI;ns rni'PI'idos nP,.,IP nr·l.igo.
J·Plalivos {t•; ntaehinas r•sprciaPs, coJllll a ('fllllllllsliío iniPl'lla,
r•xplo.~iío, l"l'il!;lll'ifira~, lt~tll'aulit·as P l'tlltlpl'l'sslll':ts tlt•. ar.
~ 4." Ans eonrhretorf's-Plerll'icist.as JH'J·I r•tH·rr·iilt. eom respon~ahilidatlr propl'ia. os f'I'J'Vil.'ll;; I'PJ'I'I'itlns Jlt•;-;fp arl i!-(u. rnlat ivos aos dynmno.~ n sna pa1'l.1; lllt't'anir·a, nrol tll'l's I' apf1aJ'Plhos elcctricos em gPral.
§ 5. Aos "conduclores de caltlciras" comprlcm, com rcS\)onsabilirladc propria, os sPrvir.os rrfPridm; •llPslr. artigo c os
dn reparos inhPt'Pil!l's ao :;pu o l'fir~io, relal iyos :'u; eahlPi r as rm
gPral.
Art. .1,• Os sub-nffiriaes tlo ramn r! f' conflue Iorr>; provecm
rios primf'iros s:ll'gnnl os auxil iarcs-espccialistas, após o em·>;o
da PS1'ola rcsp!~et.iva, n os do ranto de art i fil'l'~ \Hll' eoneur·so
!'HITn os primeiros sarg·cntos auxiliares dP al'lil'ie""· llll'tliuntn
IHIIIII':~I':Ío rln minislt·o da 1\lal·inlta .
.\1'1. ri." 0·1 inl't'I'Ítlll'~ lt'l'l'f'iJ'Il,.; .~ai·t~.l'llill.-:, l'lll :tllliHl~ lHl
l'illllil:l, 1'1'11\t'l'lll tlttH t'lllttl i tl:1 t'ift•JJ'II tl11 l:oii'Jlll d1• ~l:tl'illhi'ÍI'II>\
NIIJ'illllllt':i, lill'dlillllt' llt'l'l'tl'lil 11111'1'1'~1· hn '' f.~l'ltthlltl I' fll't't'lll'llitlil'l 11·1 1Plltlli'lht•l tltl hllfdfilll•'lill tpit' lnl'<'lll opptll llllllllll<'llft' 1'.'1fli\llllill'·ltflltl. 1'\l'l'lll'l,ll lt•lltl 1\ tl1h11l1 •11•1 tl1• 1"' · "11d 1'1111, qllt' .''l't:'l
il•illll•ldot I 111 I 1<1l1\i1 til'' ' 'I"'' l'io '
0
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Art. 6. • F' i ca creado, no Corpo de l\Iarinheiros Nacilmaes,
o posto de terceiro sargento, inferior, cujos vencimentos e
condiliícs do acccsso serão opportunamcnte estabelecidos.
Art. 7." .\:; gradtHl(:iies do pessoal subalterno do serviço de
machinas em geral, na hierarchia militar, serão as seguintes:
Sargento-ajudante;
Primeiro sargento;
Segundo sargento;
Terceiro sargento;
Cabo;
Marinheiro nacional de f• classe;
1\larinheiro nacional de 2• classe;
i\larinheiro nacional de a· '!asse.
Art. 8. • 'L'c<'m a graduação de sargento-ajudante os suhoffieiaPs de 1• classe e <I c z• classe, com as seguintes denomillal:úc,;, rfe aecí\erfo com as suas funcções, e conforme o~ cffel'l iY<•s Ji:xadoH nus respeetiYos quadros.
Gt·r.dua~,:ão Sargento-ajudante.
Corpo - Suh-uft'iciacs.
Quadros:
Cnndudnr-nm<~hini~la de i• classe;
Conduclor-machinista. de 2• classe;
Conductor-motorisla de 1" classe;
Conduclor-motorisla de 2" classe;
Conductor-electricista de 1" classe;
Conduclor-elccf ricisla de 2" classe;
Gonrluctor fie calrfciras de 1" classe;
Conduclm· de caldeiras de 2• classe;
.\rfifiec de 1nachinas de ta classr;
"\r(.ifiee tle Jllaehinas de 2• classe.
Paragrapho uni co. Os sargentos-ajudantes, suJl-officiaes
de f• classe, terão os vencimentos mensaes de 450$ e os de
2" classe os de 420$000.
Art.. 9. • 'l'crão as graduações de f• sargento, 2• e a• o:J inferiores da secção de auxiliares-especialistas, com as seguiptes
denominações. de accôrdo com as suas funccões e conforme
os cffcctivos fixados para as differentes especialidades:
f• sargento machinista;
f• sargento motorista;
f • sargento electrioista;
1" sa1·genfu foguista;
I" sargPnt.n artirice;
~" sargcutu lllachini~la;
2." sa1·genl o mutorisf.n;
''" sarge11lo l'iecfJ'il~isla;
''" :<a1·g•mf.o Jop:nista:
''" sarg••nlo arl ifil'<~:
::" saq.-;·f'Llf" 1naehj uisl a;
;;·• S:tl'gl'\1[11 lllll(.(ll'ÍS( a;
;;" ~a,·gpnf" •·l<'<'IJ'il'.i:,la:

;p l':ll·;.:<•nlll loglJis(a:

:;n ~~:ll'!~l'llltt arlifi•·•· .
.\ 1"1 • I o. 'I'•· r:'" a-; ;.: radn<H:ües dn cabo, marinheiro narioll:tl dt• I" t·la~~<•', ~' I' :l", as pra(:as de fileiras do Corpo de
~l:lrinlwirw.

i\:tl'it~n:tl'''·

pral il'nntes

da~

diffcrenles especiali-
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dades de accôrdo com as seguintes denominações c .conformo
o8 effectivos fixados para as respectivas companht~· 'Graduação de cabo:
Cabo machinista;
Cabo motorista;
Cabo electricisla;
Cabo foguista;
Cabo artífice.
Graduação de marinheiro nacional de i' clas~e:
Praticante-machinista, 1" classe;
Prat.icante-motorist.a, l" cla~se;
Praticanle-clech·icisLa. '1" classe;
Pmticant.e-foguista, 1" classe;
Praticante-arti fi c e, 1" classe.
Graduação de marinheiro nacional de 2" classe:
l)raticanLe-maehinista, ~· dasse:
Praticantc-mntnrisl.a, :~ • l'lassp; ·
Prat.ic:uüc-rlcl'lrieisl :>. ~" elas~";
Pral.icanl.c-fog-uista. ::' t~l:l!'se;
Pralk:niiP-nrlil'ice, 3" r·.l:•.~'"1.
f:raduat'fio de marinht•iro n:H·ion[ll tl11 :1" rlas~p:
Carvoeii·os;
A (Jl'I'THI Í'/.1'!:'-rll'l i fii'CS.
At't. H. o~ 1\fli'YOI\il'llS (' rlfll'1'1ldizes-arlifir•.t•s ~ãn ()S marinheiros nacionaes de :3" elasse on grumdes tln Corpo de Marinheiros Nacionacs que St' canoirlatarem aos seniços de machinas em geral, aquellcs para o ramo rlc coruhTct;ão e estes
para o ramo rle artifi.c c.
J>arap;rapho unieo. Para a eompanhia do pl·ntwanl.cs-artifices poderi'ío igualmentn concorrer os aprendizes do Arsenal
de Marinha ou da industria particular, mr<diaulc as. provas
do capacidade que forem e"tnbelccidas.
Art. 12. Os civis f!Ul\ forem operarios dos offieíos correflpondentes ao ramo de artifiees. poderão, mediante provas
de capacidade npportunumente estabelecidas, obter praça de
primeiros sargentos, na secção de auxiliares-artífices.
Art. 13. Os civiR (!IW tcnh:nn bons cnnlwcimcnt.os de conducção de machinas em gera1, maehinas espcciaes ou de dynamos c apparclltos clf'cl.ricos, ali'm de possu irem o officio de
ajuslador, c os que RfJ mostrarem habilitado,; na condueção de
caldeiras e sejam caldeireiros de ferro, poderão candidatar-se
ao curso correRpomlentn da F.seola rle Condnctiii'es de Machinas, onde terão inslt'll!'t:ãll IPt:llltiea o Tnililar, I'Oill praça de
1" sargcn Lo.
Paragrapho unieo. Oc; npprovadof! no em·so rc~pectivo
terão ingresso no corpo de snb-officiacs, no quadr11 correspondente á sna espeeialidadn, como conductn!'cs.
Art. H. A actunl Esenln tlo Maehinif;las Auxiliares passar:"t a rlrnmniJmr-se E~enla de C"ndneltl!'e,; dn l\lal'!tinas, sendo revi~to o Hru regulamento n o do I'<'speelivo enrpo para
scrr:lll ]Jost.o.c; em harllltlllia etlll\ a nova orga11izaçiio.
Art. 15. O acltta\ !'Ol'JIII rk madtinic;las anxiliat'I'S passará a Ct1nstitnir os dil'fcn•nf,()s quadr<J" de rondudores do
corpo tlP snb·-ol'fieia"''· na ftírma do af'l.. R' dt•ste decreto, o
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de accôrdo com as prefcrPncias manifestadas pelos elementos
qut) o compõem.
.
Art. ili. Os actuaes mecanicos navaes passam a denominar-se artifiees de machina,: e os que se mostrarem suffieienternenlo habilitados serão transferidos para os quadros
{In conductorcs, eonforme as suas aptidõe~ especiaes, da ~e
gnint.e fórma:
'') por classificação imrnediata c de accôrdo com as in!:'tnu:t;õc~ que opportunamente baixar o Ministerio da Marinha, "~ ~;ue teem a carta de 2° maehinista da marinha mercante, o<; q•w possuem o curso da Escola de Submersíveis e os
qw~ f.r:·c·;,, appruvadtJS em um exame feito perante urna comlliÍ'i~il'J de Plficiaes, nomeada para este fim.
b) mcJiante approvação rw curso da Escola de Conduct.ore:•, para os que não tenham logrado classificação na fórma
da alinea a.
~ 1." Os mccanicos ::~jnstadores serão, na fórnm deste arf.igo, nproveil:ulos, como conduclorcs-machinistas ou conduelo! es-motorü;l:1s, os aju:;lallores-motl)ristas como conducton•:i-motoristas, c's ajuslaJorcs-clectricistas como conductoreselt)el.ricislas n '"' ealdcirciros de ferro como conductorcs de
e ai• !eiras. Os li('lll:t is nwcanicos serão conservados no quadro
ti•· arl ifir.cs.
§ :!." ()g 111ecanieo;; ajustadores, ajustaclorcs-Inotoristas,
ajllsl.adorcs-d(~etrü·istas, ealdcirciros de ferro c outros que,
11t: qttalquer fúl'JIIa c de aecõrdo com as inst.ruct:úcs expedidas
pelo l\1 inistcrio da l\Iarinha, não conseguirem Lransferencia
Jl:tra os quadros de eundnelorcs, continuarão no quadro de arf ificcs, eonscrvando por exr;cpção o seu officio c tendo os
llll'~HIOS devPres e obrig::H:ücc; L;:;Labcleclllas no actnal regulaJJif~llto dos IJweanieos navacs.
Art. 11. (b :~r·lua"'' t-<et'l'alheiros e caldeireiros de cobre
c J'P,'l'tl drJ q1JadrP de arLi l'iccs do corpo de sub-officiacs serão
in•·lnitlos lHI TIO\O qn..tdi·o tlc arlificcs de maeliiuas H extinctos
c~ :-,t~m; l'f'c'l'''':.l.i\·ns qnadros.
Art. 1 ~- Os netuaes auxiliares especialistas do Corpo de
J\l~ll·inhcii'us Na1·ionars ''nl.rariíu na composição da nova secção
de auxiliares arl.ifiePs.
A ti.. 1 D. o 1\1 itw.;tPrio da Marinha organizará a composief:.o dos quadroc; <lc COl!ductores e de artifices, bem como dM
companhias ele especialidades c da secr.ão de auxiliares especialisf.[l~, fb:ando oc; seu.~ cffectivos de mod(• a não ultrapassa r a verba orr,amcntaria que fôr aunualnumte votada para
o resso:1l ~;ulmlLentn do serviço de maellinas .
.i\rt, ~O. Nas t ,·an,;l <~n~neias dos aelu:ws rnachinislas auxili.Jrt•s ~~ Jlll'l':Jnie"s para os qnadms de eonduelorcs. e bem assim nas dos <H~I.uae:; rnet~anicos, serralheiros e caldereiros de
eoln'r c ferro, nam o quadro de artífices, nos termos dos
ar Is. Hí, 1G e 17, sPriío rl'c;peitadas as suas antiguidades relat J\'as de ei:Jsc:e, :-;endo q11e os aeluaes maehinist.as auxiliares de
!:"' das;-;c, ria': llll'Jllas dn praLieantes de 1!120, 1921 e 1!J22 serfw
'
tJ·;,nsl'f'rido!; .i:·, P!'l>llloYidos a primeira elassc.
Art. 2 t. Os :1elmli'S sub-officiacs de 2" classe dos deJnais quadros n~o lt~a~ados nos artigos anteriores, passarão
a L1·r a graúua•:ao Inldar de sargento ajudante, conservandoSI', porélll, en1 ~Lia" cla~~;es
com os mesmos vencimentos
netuaes.
··
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Art. 22. Com a execu(}ão do presente decreto serão gradualmente extinctbs o corpo de machinistas auxiliares e o
quadro de mecanicos navaes.
Paragrapho unico. Serão revistos os actuaes regulamentos das Escolas Profissionaes de Inferiores e Foguistas e do
Corpo de Marinheiros Nacionaes, estabelecidas novas condições de promoção e exames, e fixados os effectivos necessarios ã nova organização de serviços.
Art. 23. O presente decreto entrarâ em vigor a 15 de janeiro de 1924, para o que o mi~JL<tro da Marinha expedirá as
mstruccões convenientes.
Art. 24. Revogam-se as di.;posicões em contrario.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1923, '102" da ImlJpcndeneia e 35" da Republica.
An-rHUI\ DA SILVA BEnN,\RDES.

Alexanlll'ino Faria de 1llcncar.
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Graduações e quadro do pessoal subalterno de machinas da Marinha de Guerra (decreto n. 16.213, de 28 de novembro
de 1923)

-

.~

....

...

~

o

Graduação

tlll

<:,)

<i

~ u
....

=

.
-.
:e
tiJ

o

·a
.:1
c

<11

-

Machinistas
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Motoristas
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Electricistas
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Marinheiro nacional Carvoeiro ••••••• Carvoeiro ......• Carvoeiro ....... j :arvoeiro•••••••
de 3" classe.
Marinheiro nacional Prat. machinista Prat. motorista 1:-'rat. electricist" iPrat. foguista de
de 2' classe.
de 2• classe.
de 2• classe.
de 2• classe. · 2" classe.
Marinheiro nacional Prat. machinista Prat. motonsta Prat. electricista Prat. foguista de
de t• classe.
de t• classe.
1• classe.
de 1• classe.
de t• classe.
Marinneiro nacional
cabo.
Cabo machinista Cabo motorista .. ..:abo electrlclsta Cabo foguista •• ,
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Artifices

Aprendiz-artifice.
Praticante artífice de
2• classe.
Praticante artlfice de
1• classe.
Cabo-artrnce.
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sargento ......... 3" sarg. machi· 3° sarg. moto- 3" sarg. electri- 3• sarg. foguista. 3• sargen to-artifice,
nls!a,
rista.
cista.
·~
2' sargento ••••••••• 2° sarg. machi- 2" sarg• moto- 2• sarg. electri- 2° sarg, foguista. !.0 sargento-artifice.
cista.
nista •
ris ta.
1° sargento. , , •• , , , • 1° sarg, machl· 1° sarg. mote- 1° sarg. electri· 1o sarg. foguista. 1o sargento-artífice.
nista,
cista.
rista.
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Quadros
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Cond. machinista Cond, motot 1sta Cond, electricis- Cond. de cald. Artífice de 2• classe.
ta de 2" classe. de 2• classe.
de 2" classe.
de 2" classe.
Cone!, machiwsta Cond, motoriSta ,;ond, electrid!i- ;;ond. de cald. Arüfice de 1• classe.
ta de 1• classt>. de 1a classe.
de 1• classe.
de 1• classe •
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DECRETO N. 1.6.214-

DE 28 DE NOVEMBRO DE 1.923

Abre ao Ministerio da Agricultura1 Industria e Commercio o
credito especial de 1.800:000,, para attender ao pagamento do emprestimo de igual quantia á Companhia Siderurgica Belgo-Mineim, para o desen:volvimento da industria siderm·gica nas suas Jn•opriedades em Sal1arrí, nn Estado ele Minas Geraes
O Presidenf e da Rep11 blica dos E>~tarlos Unirlos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal <I e Contas, na fól'mn do n. IX do
art. 32, do respectivo regulam•mlo e cln accôni" com o disposto nos der.rctos ns. 12.911'1, de 30 d" março de 1\HR, decreto n. IL2·í6, de 6 de jan1·iro dl' 19~1. t\ no arl. 80, n. 11 o
seu paragrapho unh~o. da lei n. 4.6:12, de ü de ,ianeiro rle 1923,
reso!Ye abrir, ao l\1inisf crio da Agricultura, ln•lusf.ria c (~nn
mercio o credito espeeial de mil c oitocentos r.ontos de réis
(1.80ú :000$000), para ai tender ao pagameuf.o do cmprestimu
de ignal quantia :t Companhia ~iclcrurgiea na~ ~mas propriedades em Sabará, no F.sfado dp 1\linas Gr·l'aPfl. nns !l•rmos do
art. 1", n. IV, do dcet·f'f o n. 1 li .10:1, de 1H dr\ .illllto do corrente anno.
Rio de Ja:neiro, 28 de no\'Pmht·o de 1\1?~1, 10'2" <la lndcpendeneia c :l!'i da Repuhl ir·a.
Art·rnun D.\. SILY.\ BEitN.\nuEs.
Mianel Calmon dn l'in P- Almeida.
0
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19:2:3

Ab1•e, ao illinisterio da Aqricu.ltuta, hulusll'ia e Cvmmercio, o
c1·edito de ':300 :000.;.. 1•W'H "ti ewler ao rwnamento do 'f)remio
de igual quantia, a que (ez jtís a Companhia ElectroSiderw·aica Rrasikim, JJI'la installo.ção rk u.mo. fabrica
de aço
O Presidente da Repu!Jlieas dos Eslallos UnidoH do Brasil.
tende ouvido o Tribunal de Cottlas, na fórma do disposto no n.lX
do nrt. 32 do r0speet.ivo regulamento, c no art. <1:1 dn Regulamento do Codigu tlc Conl abi !idade Publ ira, npprovarlo pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1\)22, resolve abr·ir, ao
Minislerio da Agricultura, lndustria e Commercio, o credito Pl"peeial de duzen:.os contos de réis (200 :OC0$000), para attender ao pagame~1fo do premio de igual quantia, a que fez .iús
a Comp:whia Eleetro-Siderurgica Brasileira, com séde nesta
Capil ai e usina em Juiz de Fóra, Estado de Minas Geraes, pela
installação de uma fabrica de aro, dotarlo de fPrro clectrico e
lammado:r', com capaeirlade de produzir de oito a 10 toneladas
de aço em 2~ horas, de aecôrdo com o n. 20 !lo art. 80 da
lei n. 4. 632, rle 6 de .i:meiro de 192a, que revigorou o art. 108
da lei n. 'L55G, de 10 de agosto de 1922.
Rio de Janeiro, 28 de noYemhro de 19~3, 102" da Independeneia e 35° da Rcpuhl iea.
A1nnun DA SILVA BEnNARDES.

Miqur:l Calmon

tltt

l'in c Almeida.
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DECRETO N. 16.216 -

DE

28

DE NOVEMBRO DE

1923

AJJprova a alteração feita nu: estatutos da Sociedade 'Anonyma
Cortume e X trqueada Taubaté
O Presidente da Republir:! dos Estados Unidos do Brasil,
atfendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Cortume e
Xarqueada Taubaté, auloritnda a i'unccionar pelo decreto nuJllero 15. !)66, de 17 de fevcr eiro de 1!)23, e devidamente repr<'sentada, decreta:
Artigo uni co ..Fica approvada a alleracão feif.a nos estatu1os da ~ut: i rdadr Anonyma l:Jrtume e Xarqurada Taubaté por~
motivo do augmcnto do capital social, ua conformidade da re~ulucão adoptaaa pelas respectivos accionisl as nas assembléas
gcraes extraorclinarias. rcalh;adas a 2 í de setembro e 15 de
outubro de 1!:126, obrigada, porém, a mesma sociedade a cumprir as Llrrnalidadc:l ullct'JOl'CS exigidas pela legislacão em
\igor.

llio do Janeiro, 28 de novembro do 1923, 102• da Independcncia c :Jtl'' da Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miauel Calmon du Pin e 1tlmeida.

DECRETO N. 16.217 t.'•·nr:rdr~

DE

28

NOVEMBRO DE

1923

â sociedade "A.nonima Comrnissionm·ia 1Jel Brasilc,,.
1111 fn1'i:açiio ]1m·a {unccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que l'equereu a sociedade "Anonima Commis'3ioJiaria pel Brasilc", com sódc em Milão, Italia, c devidamente
n~rll'cscntada, dr•ct·r·ta:

Artigo uni co. E' concedida á socindade anonyma intitulada "Anonima Commissionaria pel Brasile" autorização
para 1'unccionar na Hepuulica com estatutos qu!'l apresentou
o mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas
pelo ministro de Estado dos Negoeios da Agricultura, Industria e. Commercio, !ficando a mesma sociedade obrigada a cum}ll'ir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 28 de nov·embro de '1923, 102• da Independcncia c a5o da Hcpublica.
ARTHUR DA SILVA BERN!ARDES.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

AC.ortiS 00 IPODER EXOOUTtVO

Clausulas que acompanham o decreto u. 16.317, desta data
I

A sodcrlaur ".\nonima Counnisoi(llllll'Ía pel Brasilc" r: ohngada a h~1· um J'epJ•esentanfp P'l'al no Brasil, com plenos r\
illimitados poc!PrcH !JUra tral;\1' n rh'rinil.iYauwntl.' rn:<olYet' as
questõPs qUL' sn :-;wwifm·"lll, qur•J' 1?0111 o OoYI~rno, qu>~'r eom
particulat·cs, pcrll'ndo sr•r· d•·mn1H.Iado " r•·r·.dwt· r~ilaçiiu iuieial
pela sociedad<'.
11
11orlos os arlns 11111• praf ir-ar· 1111 lkm;il l'irariin su.i••itu~
llltit:all\1'111" {ts I'I~HJH'r:ti\as leis " nJr;ulamrJ!lltJt' r• ;i ,iueisdir·r·.iín
de i:leUfl trihtiiHtr·s .iudkiarin~ 1111 alltninislrnli\m;, Sl'lll 1]!11',
1'111 f t'lllllll a l~ullt, JWssa a. rd• ·1·ida. sor: i••dad•· l't•r·lamal' qual!llll'l' r•xr·Ppr;iio. l'nndada 1'111 sr•us ••si a I ulos. r'll,jas rlisposir;õPs
lláll \)!llkl'fíll Sl'l'\'ÍJ' dl' liasn pal'H 1)111111)111'1' l'l'l');un;tl.:fío 1'1111l'l'l'l\I'IIJI' ;, ''XI'~111:[ío das oltr:1'i 1111 SI'I'YÍI.:.os a 1.111•' ell1::-1 se
l'l'ft.'l'l'lll.

111

Pica liPpmHJtonfn d1! aulnrizar:iío do GmPI'Illl IJUalqucT alt.er·nr;ãn flUI: U Slli'ÍPdttd•• [l'llha d1• rat.l'l' 11o,; l'l';o;pPI')ÍVOS llH-

tu!os.

81't'-llH•-ha l'as~;adn a :ndoriza1·iin
lli•pultlio'a :-~i int'ri11f.d1· ··~la ,·l:nlsnta:·

para

t'un•:l'Í\IIL<\.1' na

IV

Fica Pnl.cndido que a auLm·ização ,; rlarla sqm Jll'l.'juizo
do principio de ac:har->ll' a sor·.indndo sujeita :h di:>JHJr;ir:õcH de
direito que rPgl.'m as sociedad~'s anonyma'i.
\'
A infraeçiio dr· qualljlll'l' das dausulas para a 'ill:t) uilo
cs(,coja eonnninada p••na PSP•'I' ia! "'"r:1 punida nHH a multa
uc um r~on!o r! e rl··is (f : 000!\' ' a eitH•rJ eon!os d1) l't'~is (5: 000$)
e, no .r:aso rJc l'Pim·.idf'lll'.ia. r:.llll\ a ea~s;u;ftu da autorização
coneedtda twlo lll'l'l'l'lo 1'111 'idud" do qual hai~<alll as presr•nf •·s elausulas.

lliu ,J, ••fa\li:ÍI'P, ~H d••
Calnwn d11 /'i11 •: .. 1/ni•'irl•l.

1\U\I'JII)Jl'U

""

]

!I'!;J.

ACTOS DO !PODER EXFJCOTIVO

DECRETO N. 1G.2<18 ~DE 28 DE NOVEMBRO DE 1923

Concede

n Soc.iété

Franco-Brésilien.ne du: Pathé-Babv autori-

zação Jlam {unecionaJ· na llezmblica

O Prc"'idcnte ela Rf'publica dos Estados Unidoi'l do BraRil
n.Uendendo ao qnr• r:--qur·t'l'll a sncirrladlf' anotty!ita Sociétó
Fr·anr,l-lkt"~iliPnnP

dn J>atht;-Raby, rmn

~~;d1•

r•m l'al'is, F.ran-

t;a, ~~ dL•yidanH'ttl,. t'I'I"'''"H'ttfuda, dcrrPtn:

Ad.igo unico. E' cuttr,~Liida á Snl'it\lé l<'ranco-Brésilicnnc
du l'alh<'·-Jhhy autorização vara funccionar na Hevublica com
os cstatu,[os que apresentou e mcdia111te as clausulas que a este
acompanhant, assignadas velo ministro de Estado dos Negocios
tla AgTicult.ut·a, Industria e Commcrcio, ficando a mesma sociedade o!Jrigmla a ePtiiiJt'il' as fonnalitlades exigidas pela legi.~Iação em vigo'r.
Rio ·d1~ .lancieo. 28 dn novembro dn Hl:?:-1, 102• da Indoq>cndcncia. c :Hí• da flepnbl-ica..
·
ARTHUR DA .SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Piln e Almeida.

DECRETO N. Hi. :.'I f)
l'nnrr•dl' 1í

sodNüuü~

pam

-

DR

mwnyw,a
{lllll'r:iulllll'

28 DE NOVEMnno DF. 1923
Ulen & Compa1111
na R''rmbl.ica

mltorização

O Pt'~'·"idL·nlr da HP·p•tnlJlil'a dos J<:slmJns l'nid.oi' do Br·aRil,
:d.l•'tllif'Jilio ao ;1''" r<'lfiiPt'l'll a snei••darJro anonyrn:t lll,•n & Cnmpan~·. r·nnt
t-Il! \\'a:-<hinglon. DdawaJ'C, 1•::-<tado:; l"nido~ da
\llti'J·ira. ,. rl•·vithllllr'ili'.' t't·pt'I'SI'nlada, dl'errla:
,\rltl!:o ttni•·o. ·1~:· t'tJIWI dida :i sm:it~dad1• anonvmn l'lrn &
r>Httpaq~~ auloriza~·ão pa1 a l'tiiiCeionat· na lt·Ppllhiiea com og
"'~I ai til os qtll' apr•'SP!li<Ht 1· IIH~dian(P ac; clausula~ quo a rHLc
:ll'ntttpanhnttt. a~si~·na•hls ('t•lo miJJistro 1J.io t•:stado ilos Nego<·io,.; da .\gTil'llll ttra. lndttsl ria ,, Comntl't'cio. fic·ando a m'f•sma
io.''''iPtlad'" obrigada a ''tlltipt·ir· a~ rrwnt:rlidadt•s I'Xig·ina:~ pPl!t
l'·c;i~J:ll;fw t'lll \ i.gor·.

'''ri"

lti11 t11• .Jant•it·o. :>R de t:o\·Pmltro <11• ltl:!:l. 10:.'" da Tndrprnd, . rwia P :l!í" da IIL'(IIt<ltlica.
A:tTitlltl DA Rti.V.\ BrmN.\ttDgA.,

Mi,,uf'l f?nlmon tlu. Pin ,. Al.mm'tla.

AC'IQS DO PODER EXECUTIVO

Clausulas que acompanham o decreto n. 1.6.21.9, 'desta data
I
A ilocj.edada anonyma Ulrn & Company r; obrigada a ter
um representante geral no Brasil. com plenos e illimitados podere~ para l.ra!J:W o dPfin iliYamrnLe resolver as
que~tões qur s.-:l ~nReiLarPm. quri' eom o Gov<'rno, qurr com
particulares. podPnrl·o ~,,. dr•n1:t11rlnrlo r) rl'r'Ph<'r df:-tção inicial
pela sor.irrlnriP.
lT

Todos os actos quo prat ie:ll' nn B1·asil ril'.ariio sujeitos
unicamente ás rrspectivns leis e regurlarnr:ntos e á jurisdicção
de seus tribunaes juclif'hri·os ou adrninist.rativns. sem que,
em tcrnpo algum. possa a rt'fPrida sociedade reclamar qualquer
excepção, fundada em seLt:l rslatutos, cujas disposições não
poderão servir de ba~o para qualquer rrdrmwç:io conccrncntn
á exrr!H::Íil rb.~ .nbl'a~ nn °·1'1'\·içns n. q1w Pllr>c; sr: rf'fPrr:rn.
lii

Fira dependente dr :mtorizaçfío do GovPrno qu:1lqlJPJ' nlteração que a socircl:'lrlr> trnha dr fazrr uos rpc.prrf iyo~ P';f:ttU!tos.
A soridade não poderá, f :unpouco, praticar nenhuma -operação de banco. negociar rm eambiae~ ou -op<'rar em seguro:~
sem qne, pnra <'ssr fim. solirifr> préviamcntr anf.oriza<:~n Pspreia.J ao Ministerio dos Nrgocios da Fnzenria.
P.er-lhe-ha cassada a antoriznçiio para fiPWt•ionnr 1m llrpublira si infringir· r•sta cl:pr"nln.

IV
Fica entendido qne a aut.nrização é dada s<'m pre.)U 1zo do
principio de <achar-se a sreiN!ade sujeita :'ts rlicposir;õrs dr direito Qtll' rrgem as ~oeirrlarlr·.~ arHmyrna,-..

v
A infracçiio rlo quralqup,r· da;; clausulas para a qual niio
esfr.ia comminada p<'na ~'flP<'('ial srrá punida r0m a 'Ínulf.a rio
urn cont0 do réi~ (1 :OOOSJ a eiuco eoutos 1]1' róis (5 :Ü'OO$) r\
no caHo de l'Pincidencia c.ont a r·as;mcfín da :mtorizarão ~(111cedida pelo rl<'rrrfo r'l!l. ,·il'fnd<' rlo qíwl baixam <as presente
clausulas.
Rio de .Tanoiro. 2R rJo novembro dr 19:~~. -

mon du Pin c Almeida ..

Miguel Cal-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 16.220 -

DE

28

DE NOVEMBRO DE

2xtinaue o Serviço de Sementeiras e dá outras

1923

providencial

O Presidente da Rcpuhlica dos E;:tados Unidos do
Considerando tamhem que as funccões do actual
Scnwntes, creudo 1w Nlmisterin da ,\gllcultura pelo
n. 8.:!G7. dP ~7 de setembro de 1910, era subordinado
ctori:J. Geral do i:i(~rvi(;o dt> l!JRp·ecç:loJ, Estatistwa e

Brasil:
Se·rviço
dee1·eto
á DireDefesa

A~ricolas;

Considerando tambem que as fun(IÇÕcs do actual Serviço
de Sementeiras, creado pelo decreto n. 14.325, de 24 de
agosto de 1H20. tiveram Prigem com a creação (art. 40 da lei
n. 2.738, de !1 de .IUIHlll'ü d(~ 'l\JiJ; da Fazenda de ::;emPnte~ ele
Hezende, como d(•pcndcncia do enfão Serviço de Jn,::pecção e
Defesa Agrícolas. destinando-se á prorlucção de sementes selcecionadas para distrihuü;i'io pelos agricultores;
Com;ideranclo que, na reforma, :J.pprovada pelo decreto
n. 11.5Hl. de S de janeiro de 1915, qur deu ao Serviço de
Tnspercãn e Dr•f(•qrt A::rricolas a denominaçfio rle Rrrviço de
Agricultura Pratica, os campos de demonstração, hoje campo!l
ele sementes. lhe foram incorporados, com o lirn de divulgar
rnfrr os a::rricnlfnrrc;, pnr mPio de seu;; trabalhos culturae~. os
melhoramentos de que são susceptíveis as culturas do paiz,
l'ervindn ao lli~'~nJo trniJ'lO para a producção c disf.ribuição de
sementes ocJr•criorwdas c mudas de arvores fructiferas em
cada Estndo;
CnnsidPi'~JHin rp1e os trabalhos do in~pcer;ã(\ e defesa ngrirolas. mn:o (ls i](• p1·otlueção e distribuição de plantas e sementes. vinhnm sendo executados por 11r~a só rlirect.oria, até a
rrraçfio dn S1~rviço de Sr·menleiras pell' decrcb n. 14.325. de
2-i de ngosfo de 1!120;
Considerando que a cxprriencia tem indicado os inconvenientes. tanto :Hlministral.ivos como technico<~, da divisão dos
encargos da prnducr;:ão P distribuição de srmrntes, difficilme:::Jtr drixnmlo. 1~:1 pratica, de collidir cs dispositivos rrgularnen hres da r''Pnr! i!;uo productora com ns rl:~ disf rihuidora,
corno acontet·,~ com os rrg-ulamentos do Servir,o ele Sementeiras
r do Servir,n rir Tmrrcção e Fomento Af!Tknhs;
Rr!"nln•. de aect.'rdo com a autoriznçãn ('Onslante d1) numero III do ar!. 2R da ll'i n. 3.991. r!1~ fi clf' janPiro de 1920,
revig-nrarln pl']r; art. Sfi da !Pi n. 4.H:l". dn 6 flp janeiro rfe

:n:::1.

dPI'f'r~nr:

Art. I." Vien Pxtindo o Serviço de Sementeiras crea~lo
pelo <lf'fwdn n. H.325, dr 21 de agosto de 1920.
~ 1. O Lahoraf.orio Central ficará directamente subordinado ú D;rcl'foria (]o Serviço de Inswrção c Fomento Agrirola,::.
~ 2.~ Os eampos d!' sementes elo -rEspirito Santm>, :E:sfndo
dr Parahyha: rir «HezPnrlc'>, Estado do Rio de Janeiro; de «Lorrna:~> e <éS. Simão:>• E«tado d0 S. Paulu; de «Itajahy», Estado
dr Sanh Calh:'l!'inr~: rlc ,,r;p~·al'>:í'->• F~fadn dr 1\fatt.o Grosso. e os
l]lH' forrrn inq! :1lla(los rlcrois da data deste
decreto ficarão
0

296
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subordinados ás Inspectorias Agrícolas dos Districtos em que
se acharem localizados.
Art. 2.• As despezas do cPessoab e «:1\lateriab, relativas
ao Serviço de Sementeiras, continuarão a correr, no v1gento
exercício. por conta dos recursos da verba 26 do art. 7Sl da
lei n. ~.632, de 6 de janRiro do 1923.
Paragrapho unico. Serão dispensados desde logo os funccionarios, cujos serviços se tomrm dcsnecPssarios em virtudP
da preHente reforma.
Art.. 3." O Laboratnrio CPHlral e o;; Campo:-; de Sementes
regPr-sr-hão pelo que dic;põrm o." arf~. 3" f) 10 a 37 do regu .•
lamento H!IPl'Ovado pelo deel'eLo n. H.:l.~\3, de :24 de ago~1n
de 1920.

Art.

~-·

nevognm-st) as disposiçõe.c; em contrario.

fi i o de Janeiro. 28 de IlO\'l'lllliro rlo 1 !l.:?3. 10.3" da Indcprndcncia c :ltí" da HPpuhliea.
Annnm

DA

Su.v,\

BE11NARDES.

Miourl f:oTmnn du Pin e l\.lmeirl11.

TYP.CHF.TO N.

1f\.~!"1

-·

n~-:

'!R n: 'i<l\E\r;mn

,w. 1')'::1

( 1111/l'l't/t• IÍ f!n71/1f)IIJ1/tio ,,. l'rorlur'lns
;\limentidus nio-Grnntll'/1'.1' 1111/uri~m·,iu wu·o (llllt·t·it./1111' ,. 1111Jfi'lil'll ns í'I'S]J('I'fi-

''"··~ (' 'iiiiiiiiiJ 'I,

O p,.,.,,jd1·rd1· da fii•Jtllldit·a do.~ J•:_,;l:.do: r·r,ido~ do Hl'a~if,
ai. f t~rlllr·rHlo ao qun r·••qtrl'l'f'll a I ;orr;pan h ia 1fn l'mtlllt'.i.os A1iltH'Ilf.ic•.ios llio-l:r·andt·n~•·. ~·· 111 ,,;d~~ na t·.idad,. do ltio 1:rande,
]•:~lado do

!tio Umntlt• d11 ;-:111. ,. J),.yid:lllll'llll• r·t•p1'1'Sf·lt1ad:r.

tiPri·Pia:
.\rligo unieo. E' t'•'IIJ'I'tiida :'t S<WiPd:IIIP anonynm Compa-

nhia dt• l't'rHlnc·1os .\liiJII'nfit•io:~ llin-nr:llldPtl.'f' antorizaçiio
para f'ltllf'Cinn:n· ,. rjr~~IH :tp]ll'll'.ados. 1'11111 a ai!Pr·ar:~"' inll'orluzida nu para[!;l':tpltn llllil'll d11 at·l. :1::. os ~·~lalnlos qllf' aprPSI'll!nu. !'ons1anlt•s dn.s l'.sr;·ip1tlras ln\Tadas a :lil dt• nwio r• 1 d!'
>'PIPmiii'O rl1~ 1!l:~:l pPltl l" 1111lat·in rla l'irlatl1· dtl Hio f<l'andP,
]•:;;lado tln Hin lliTJHl,• d11 ~·1!. nlll'igrrrln. JIIH'I.'Ill, a nw~ma soeiPd:tdf• a P.rrnlJII'ir· :~:-: 1'"''1li:Jiid:tdl'-; trlll'l'illl't·-.: 1·\igidn,.; pPla 11'gi~lat~:io f'lll

Hio

,·ignl'.

.Tanrir·n. '?H 1!!' nn\·t'JJIIII'Il d1·
prndf'nria t' :l!í'' da Hnp!dilii':J.
{]p

AH'l'IH Ull ll.-\

Jq·!:l. 111'!"

ela Tntlr-

~:11.\'.\ 11f:l\NATI J)fo:f'\.

~Nt!!ld f'ullll''·ll 1!11

l'i11 ,. A/mf•idfl.

:\I";TOR DO IPODER EXECUTIVO

DECRETO N. 1ü.222-

DE

28

DF: NOVEMBRO DE

1923

Concede autorização á Rio de Janei1•o and São Paulo Telephone
Com11any, JJara continua1· a {unccionar na Republica, sob
a denom intlr;lio de Bmzilian Telephone Company.

O Prl'sidenlc da Hcpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
ali endPJHin ao qui' t•equPreu a sociedade anonyma Rio de Jallnil·o anil Siio Paulo 'felepho1w Company, autorizada a funceionar na Hrpuhliea pelos dcrrelos ns. 1Ltí00, de 23 de fe\'PI'CÍJ'n dr 1!Jif,, r 13.72?, dn 13 de agosto dr 1!H9, P rlrvidnJlll'llln J'I'Jll'l'~l·nfnda, ilcr.rrla:
Arl igo nnico. E' concedida :i. sociedade anonyma Rio de
.Taneiro anrl São Paulo Tclcphonc Company, com séde em
Toronto, Canml;í, autorizaçfw para continuar a funccionar na
ltcpu!Jliea, sub a dcnominar:ão de Bra;:ilian Telephone Comvany, na eonfon11 idadP da resolução actoptada pelos respc<'1 iYns mTionisfas Pll1 af'SPllllJh\a g·cral 1•xtraordinaria, ·realiz;J.da {t 1 ;J riP janniro de Hl2:J, c mcdianln as mesmas clausuias
que acompanham o decreto n. 11.500, de 23 de fcvPreiro do
1!1JG, ficando a alludida sociNladc ohrigada a cumprir as forIrJ:t!idadi'S ulkrinrP~ (•xigirlas pela legislação em vigor.
Rio de .Tarwiro, 28 de noYPmbro fle 1923, 10?" 1la Indepenl"'l!ria P ::lrí" da TirpniJJira.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDEB.

Jlliqu.el Calmon rln Pin e Almdda ..

JJECTIETO N. Hi.223- D!". 28 DE NOVEMBRO DE f923
!uf.r.?'i;:,a n Brusilianische Bati/< filr Deutchland (Banco Brasi- ·
leiro pa1"a n Allemanha), com séde em Hambu.r(lo (Allemanhá), a ab1·i1· urna Caixa Filialntl cirf.<Jrlr rf,• Reei{ r•. ca21ital do Estado de l'r'1'nambuco

O PresidPnl.e da

n~~publica

dos Est.al!os Unich;s do Brasil.

:d lcncirnr!o ao que requereu ~ Brasilianische Dank für Dcut..schland (Bani\O Brasileiro par<.1 a Allcmanha), sociedade anollyma, com sédr 1'111 Hamburgo, Allemanha, autrwi:r.ada a func-

eionar no Hra,;il, pelos 1kcrcfns ns. 10.030, de 7 de setembro
de 1888; 5.2\11, de 2'7 de agosto de 190í; 13.7111, rle 7 de ago:-;to
dn 1!H!J, c I:l.7H;, d~ 3 do sefen:bro_ do mesmo _anuo, rP~o!ve
f·oneednl' 'lO nlf',·.mo 11ancn anf orrz:tÇ!\0 para alli·n· uma t,uixa
l"ilial na cidade tlo necifl), e:1pital do Estado do Pernambuco.

H. i o de .J anPiro, 28 de no\'Prnbro de 1923, 102" ela Jndcpen(,'Ilria c :Li" tia RPpubliea.
An·ruun DA SILVA

BEn:-.rAnDE~.

R. A. Sampaio V idal ..
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DECRETO N. 16.224- DE 28 DE NOVEMBRO DE 1923

Abre o credito de 730:000$, supplementar d verba 5•, «l'l!activos, pensionistas e beneficiarias dos montepios», do vigente orçamento do Ministerio da Pa:enda.
O Presidente da Rcpublica do.·:; E~trHJos Unirlos do Brasi!,
usando da autorização contida no art. 127 da lei n. 'L632,
de 6 de janeiro proximo pas~arlo c tr>nclo ouvido o Tribunal
de Contas, na fôrma do regularnllnto approvallo :pelo decretfl
n. 15.770, de i de novmnbro de. 1922. resolve abrir o credito
de 730:000$000, supplementar :í verba 5", «lnact.ivos, pensionistas e bencficiarios dos montepios:~>, do Yig(~nte orcamento
do Ministerio da Faze]l[\a, srmlo 500:000~ para as dcspe.zas
da lcttra a) «l\1nntcpin, rnrir1-~olrlu, etr.>>, P 230 :000~·000 para
as da lcttra b) «Ap11sentad(ls --- Nu v as concessões».
Rio ~le .Janeiro. :!8 rlt~ nnvPtn!Jm riP EJ·!:l. 102" rla Inrlcpl'rHlen-:ia e :rí• ria R~>pnblica .
.\lll'l [('ll ll.\ SITA.'\

l !EilK\IlDE:-;1.

}{. A. Sumvaio Vidal.

DECRETO N. 1G.225. -

DE

28

DE

Novgl\lmto

DI~

1923

Recti(ica o pm·agrapho unico do art. 1" do rlccreto n. 16.095,
lle 10 de iulho do cmTente anno, no que respeita á fórma
de pagamento das despc;;us com a importaçrlo de material
fixo, destinado ás linhas em construcção da rêde (erroviaria federal m·J·clulnda ti Comprmllin Ff'r1·n- Viaria E'ste
Brasiteiro
O Presidento da Repuhlica rios Estados Unidos do Brasi!,
attcndendo ao que requereu a Companhia Ferro-Viaria E's(,e
Brasileiro, e de accôrdo com as informações prestadas pela
In!lpectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Fica rect.ificada a parte final do paragrapno
unico do art. 1" do decreto n. 16.095, de 10 de julho do corrente anno, no que respeita á fórma de pagamento das despezas a que o mesmo se refer·e. as quaes, de accôrdo com o disposto no § 2", alinea b, da clausula 52 do contracto em vigor,
deverão ser pagas integralmente em moeda eorrent.c nacional.
Rio de Janeiro. 28 de nnvPmht·o rlc Hl?:1, 10~" da Independencia e 35" da nepuhl ic· a.
All'rllun

JJ.\

SJL\-.\

Fm~1cisco

IlJm:'L\fillES.

Srí.
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DECRETO N. 16.226-

DE

28

Dli: NOVEMBRO DE

1923

Supprime um logar de conductor de primeira classe da Inspectnria F!!deml de Obras contm as Seccas
O Presidente da Republica dos E'Stados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 2" do decreto numero
:l.!l70, de :n de rlrzrmhro de 1919, decreta:
Al'tigo uni co. Fiea ~upprimido um Jogar de condurtor dfl
primeira elass() do quadro do pessoal effectivo •la In~pe
dm·ia FrdPI'al dr> Ohra~ r·onlra as Scccas. appmvado prlo ill'crdo n. 1'J .1'Ü2, de 17 dn março de 1920.
Rio dn .Janeiro, 28 de novembro de 1923, 102• da IndeJH'!Hlenria r 3fí" da Rrpublica.
ÃHTHUR DA SILVA BEHNAHDES.

Francisw Sá.

DFIGRE•TO N. 1G. 227 --· rn: 28

DE NOVEMBHO DE

1923

A l1re ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito 'especial de .1.275:000$, pm·a despezas de construcção e melhmmnentus na Estmda de Ferro Central do Brasil
O l'rcsidr•niP da llqmbliea dos E·s(atlos Unidos do Brasil,
usando da aufnrizac;ão constante -do arL. 94, ns. I a V, da lei
n. -i. G32, de· G de ,janeiro do corrente anno, e de accôrdo com
os pareceres do 1\iinist.crio da Fazenda e do Tribunal de Contas, resolve abrir, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas,
o credito especial de 3. 275:000$, por saldo da mencionada autorização, para attender ás despezas de cons·trucção e melhoramentos na Estrada de Ferro Central do Brasil, no semestre
vigente, assim discriminados:
I -- Duplicação rla linha do ramal de São
Paulo:
:Para pessoal .
350:000$000
Para material .
650:000$000

1.000:()0{)$000.
Duplicação do frecho suburbano da
Linha Auxiliat·, dP Alfredo Maia a São
1\lathcus:
Para pessoal . . .
Pnrn malerinl . . .

li -

62:500$000
62:500$000
125:000f000

III - Melhoramentos nas linhas, construcçõcs de novos edifícios, acquisição,

~CTOS
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reforma, reforço e montagem de superstructuras mctallicas:
Para pessoal • •
Para material . . . • • •

250:000$000
350:0'00$000
600:000$000

IV -

Suppro>:~são

suburbioR :
Para prs~;oal . .
Para ma!Prinl •.

do po.ssngem" dlC' nivel nos
:lO O:000$01Hl
4rí0 :000$0(1(1
750 :000$000

Continuação dos melhoramentos indispen,;aveis nM officinas do Eng·<'nho de
Dentro c do Norte; conl:iuac:ão da constJ·ucção rias de Bello Horizonte, bem,
assim de armazens e linha no pateo d[t
estação da mesma cidade:
Para pessoal . . . .
Para material . • . .

V -

250:000$000
550:000$00'IJI
800 :000>$000

Rio de .Janeiro, 28 de novemhro do 192:1, 1 02• da Indepcndencia e :m· da Republíca.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. Hi.228-

DE

28

DE

NOVF.Mnno

nE

Hl23

Rrsolt'e abrir, o.o llfiniste1·io da. Viaçiio e ()úm.~ l'nhlica.~, o
cred'ilo t'SllCcial de 1.'1. 666:78J$9;U (tre.~l? mil, sciseentos c
ses.~c]nta. e ,çeis contos s ?tecentos e oitenta c nrn ntil no~:ecentos I? vinte e quatro 1•éis), dstinado á execução de
111'ol'iclt?ncia..ç uraentes pa·t•a aarantil' o tJ·ansporte das saf'J•as tlest.e anno, nas re:Jiúes servüla,ç pm• 1'/le Great; ·\Vr.~
tcJ• of Bro.~il RailWWIJ Contpany, JAmited, e mttol'izar o
Ministel'io rlos Ne(Jocios rla Fazenda a ef'f'ccllt.al' as opel'ttt;tíes dt! C1'N1ito qne forem. neces.çarias pant produzir os 1'1'f'III'ÚJs dt! 13 .66ti:781$29-1, JIOJ'a os rt?fcl'idos {in.ç

O Pre'!idt:mle da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
mmmlo •la autorização constunto do n. XX do art. 97, da lei
n. lt. 632, •lt' ti de .ianciro do corrente anno, e 1cndo ouvido o
~l'rihunal de Gonlas, na fiÍrma do art.. 93 rio regulamento approyado pelo decrp,f.o n. 15.783, de R dl\ novembro de 1922,
!.'esolYe abrir. ao Ministnrio da Viação e Obra<~ Publicas, o credito especial de 13.666 :781S924 (treee cil sei<;centos e sessenta
o seis contos setecentos e oitenta e um mil novecntos e vinte
e quatro réis), destinado á execução de providencias urgentes,
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afim de ,;arantir o transporte integral e opportuuo da,; safm~
deste anno, nas regiões servidas por Tho Great Western of Bra~il Railway Company, Limited, o autorizar o l\linisterio dos
Negocios da Fazenda a effcctutar as operações de credito que
forem nc~cssarias para produzir os recursos extraordinarws
de 13.666:781$924, para os referidos. fins.
Rio de .Janeiro, !!8 tle novembro de 1\J~i.l, 102" !la ludt•pell~!eucia c 35" ua llcpul.Jlica.
Ail'l'HUit l>A S!L \'.\ BEIIN.\HDES.

Francisco Sâ.
B. A. Sampaio Vidal.

ngcnETO N. 1G. :!2\J -

;n: :!8

uE ~'<oVBJ\wno uB

1u23

do t:on.lrm~lo a st'1' celebrado unlrr' o GuFetkral 1: o do lút.udo de M i nu.~ Geraes, pam concfu.wlo do tl·eclw do ramal de Lo·vras, situado entre Cm·mo
tia Cru:lwdrc( c 11 ci.dadc de Lav1'as, c do rumal tfr: 1/u.iufi!Í

.\pprnvu

us cfaii8Ufas

t:ITI/n

a Soladat/1: de IíajufHí. na Rt1,h: Suf-Jfineirn

O Presidcnl~ da Hrpuhliea uos Estados Unidos do Brasil.
afim de Jar cumprimento ás cslipulacõPs constantes dos ~§ :.l"
o '1" da rtausnla H do contracf.o autorizado pelo drcrrl o numl'ro t5. 406, de 22 de murro de 1922, para o nrrcndamcut o
t 1a Via..:ão Sul Mineira, decreta:
"\l'tig·o unico. Ficam approvauas as clausulas, tJllC com
este baixam, do contracto a ser cclcbratlo enlre o Governo Fedcl'ai c o do Eslado de .l\Iinas Geram;, para conclusão tlo f.teclw •lo ramal de Lavras, situado entre Carmo da Cachoeira I!
a cidade de Lavras, c do ramal de Ilaju!Jú a l:lolcdade de lla.iuhá, na Hêde Sni-1\Iineira.

Rio de .Janeiro, 28 de novembro de
t.lcncia c 35" da Hepublica .

19;~3,

102" da Inuepcn-

• \.Irl'HUll DA /tliLVA llmtNAJ\[)J!)S.

Franciscu Sá.

Claui:iulas a que se refere o decreto n. 16.229, desta data
I

Como !Pnlw. sido JH'CYi~ta, nns §§ ::" P .\"da nlausnla lf
tlo CPIII.melo autorizado pelo dPcrelo n. trí ..íOli, <In:.!."! de IIHII'''"
"" I !I~:!. a cmtchrsiw, [lPlu E:3lado de !\li nas Gcrac~. do !i·•·•·- li o
''!) l'auml de Lu\Tat:, qr11~ fiea t~ntre Carmo da Cachoeira t~ a
,. ,ffade dt' Lan·a~, n IJcw a::;sim a do ramal de Ilajul.Já ·1 Soled~t.l0 tle Hajubti, mediante vrúviu aju:-;t.c ent.rc o Gov~rno do
dJto Est~do e u tia União, obriga-se u primeiro a ultimar essa
conclusao, ua fórma a seguir.
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II
Os estudos necessarioR n:tra a organizatão rlos pro.iectos
e orcamentos relativos ás obras de conclusão go !r';)c~o de ramal e do ramal moncionados na clausula I, senw 111ICiados pelo
Esta.do de Minas 13eracs, quinzn dias dr,pois de registrado o
contracto prlo 'l'i'ibnnal dr Contas r) apresentado:-; ao Govqrno
da União. alt; nun~nfa dias apti:-<, saiYo 11101 ivo dP ff>rça mawr.
lll

Si n0nhuma resolnçJn fôr cou1murücad:~ ao l{ovcrno do
Estado <le Minas Gentes, de-ntro de sessenta dias a t·ontar da
tlata da apre:;enlaçfío d•)S pt·o.iecLos e •Jrçamen!.os ao Governo
Federal, o do Estado de Minas Geraes os eonsidemrá como a.;lprovado!-1, [lodondo dn1· i11i!'iP ao~ lrahallws de :u:t•t'lrdo com
elles.

IV
O Eotado de Minas Gcraes obriga-se a dar inicio :ls obras
até f-essenta dias contados da data em que lhe tiver sido feita
a communicacão de que trata a clausula III ou da em que os
projectos e orçamentos devam f'Or consirlerados approvados
por falta de tal communicacão.

v
Obriga-se, igualmente, o Estado de Minas Geraes a terminar todas as obras const.antPs dos projectos approvados dentro de doze mezes do sen inido, salvo JWo•·o~nf:iio por acto do
Governo Federal.

VT
As obras constarão 1lc reparação das obras de terraplenagem, de arte, do assentamento da linha, construcção de edi~
ficios, da cerca e outras quaesquer indispensaveis e do forneCJmenlo de trilhos e superstr••cturas.
'
VIl.

Quer a execução dos estudo~, quer a das ohras será fiscali:r.ada pelo Governo fb TJnião.

vrn
.

O pag)lmento. das ohras se far:i do seguinte modo: o da
relativa aos estudos, noventa dias após a sua approvacao, na fórma da clausala 111; o do valor das obras executadas, ror duodecimos, d() accôrdo com as medições qco forem effectuadas •.
1mport~nt;1a
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IX
O Governo do Estado de Minas Geraes adquirirá por conta
do Governo Federal, para o estabelecimento do trafego nos ramaPs de que se trat.a, o seguinte material de traccão e rodante:
duas locomotiYas typo Teu Wheel, tres carros pat·a passageiros de pnmcira classe; qnatl·o carros de segunda classe; dez
vagíJ0s Icchados de vinf r t.onPladas, dez para o transporte de
gad11

~~ r)pz prant~ltas.

X

O GoH~rno da lJnião inrlemnizará o do Estado de Minas
Gcr:ws das impcelanrias ref2rentes ao custo do material de
tmct;fio e JOdanf" a que~;(] rrl'cn~ a clausnla IX, depois llc posto
Pll•· t'tll f raf'••p;o.
XI

Uma v·t·z esfalwlccido o trafego no trecho do ramal e no
ramal mencionados na clausula I, serão elles incorporados á
Rilde de Viaçüo Sul Mineira e ficarão arrendados ao Estado de
1\linas Gcracs, ;;ob o mesmo regimen a que obedece aquella
rede.
XII
O contracto que fôr celebrado não entrará em vigor sem
que tenha sido registrado pelo Tribunal de Contas, não se responsabilizando o Governo Federal por indemnização alguma
SI afluellc instituto de cegar o registro.

XIII
A despeza decorrente do contracto que fôr celebrado será
custeada com os recursos que forem, opportunamente, concedid.Js pelo Congresso Nacional.
Hio de .lancirto, 28 de novembro de :1.923. --Francisco Sá.

IECRETO K

!(i .230--- DE 28 DE !NOVEMBRO DE :1.923

l'nll·ooa pu1· tri·llta dias o prazo para construcção de um •muro
de arl'imo nu J;ilomcfl·o f)Of .929, Sul da linha JtararéUruauay.

O Prcsicknft· da Hevublica dos Estados Unidos do Brasil,
at.tcndcndo ao que requen•u a Companhia Estrada do Ferro
.l-'iiu Paulo-Hio <3rande e de accôrdo com as informações
Jll't•~f a das pela Inspcct.oria Fodeeal das .Estradas, decreta:
Artigo unieo. .Fit·a JH'Orogarlo por trinta dias o prazo
mar·eado pelo a!'L :l", do decreto n. 16.085, de 26 de junho
de 1923, para constrne1:ão de um muro arrimo no kilometro
50'1. !l29, Sul da linha Ha·raré-Uruguay..
Rio do .Janeiro, 28 de novembro de 1928 102" da Indep•~ndr>nr~ia c :{5'' da Hrpuhlica.
·
·
AnTIIUR DA SILVA BERNARDM.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 16.231

L1}J1Jrova us

!JE 19~3

28 DE NOVE:-muo

u1•çamcntus, na ilnJWI'iancia de l'(!is
construcçr1u da nova cstaçtío du llàlc

Pl'ojectos c

U~6:fJ2.$958, para

Snl-Mincil'o,

U

-DE

em S. Low·enço

i'h''-'idePit~

da Hnnuhliea doH Estado:-; Utlidos do Brasil,
ao que reqUL;I'eH ~~ .IJ:slado de Minas ( :tTae,;, an"elldatario d'l. ltedc de Yia<;flo 1-\ul-Mincira, confomtt) t.:Putr:.wlu autorizado l'elo tleerctu n. Hí. íOG, de 22 dt) IJ\at·~:o dt~ 1 !.l::!::l, e
tt!Ddo em Yisla as infonnaçõt·~ pt·t~sladas pela luspt·Lluria Jo'edt•J·al das J~si.I'atlas, dct~I·eta:
Arlig1.1 uuicu. l.<'il"am apJH'uvadoH. de aect'lrtln t"lllll o.-; dllCl!IIH'lll os f! ti() eom esle lmix::tlll, rnlll'icmlo;; pdn di l'tT·i o1· geral
dt! I~':pPdit•ute da Keta·td.aJ•ia tle .t.;stado dos N1•got· i os ria \i íal)flo t)
Oüra.-; .l'ubliea~. o,; }Jl'lljl'elo:-; " rt•spt!cl.ivos mTalllt'niu,;, na illlJlUrtanei:.l tiP ttHi :452.'ji!)5H (('PUlo e oi f mil a t' st·is ronto;:; IJUatt·ocl'liLI•s ~~ dneot'nfa r tlt111:-; ntil lltlYI't't'Illos " cin•·llt'Hia t· oil11
J't\is), pam t:om;lnll'·t:~w da llll\a t·slao;:iio tla 1\•\tlt· :-;t!l-~liiwira
at.teudend~l

I 111 :-;, Ltlill"t'lll'll.

~ I.·· "\s 1Jt'HjH'Z:lS qttt•, ·.ilt·· n tnaxiJilll "'"' ot·l:anH•Jdo,.; ora
apin·ovadp,;, furt'ln th·~ ;tlanwnlt• a)lltt·adas t'lll n•g11lat· ltntmtla
dl' ennlas, dnVf'T'ãu st•t• )P\atl::s :í conla t.ln l'apilal. tlt~ :!t'côt•tlo
enm o tlisposto na alinl'u 11 do n. l da clausula \"Il tio conlrat:lo
alllt•rizadll peln thwrelo 11. Hí. ·IOfi, dl' :?.'!. tle mal't:" dr '1!l:?:2.
~ 2. ·. Para oxecnr.iin das uhras projPcl :das fic.a fixado o
prnw de li (st~is) lllf'ZI's.
!tio dt• .Jancit·o, '!8 dp IIIJ\.I!IItlll'o dt·
lleucia o :J!J'' tia Hcpubli1~a.

I!J·~::,

lO:~··

tia lnd•:pcu-

Fl"ll1lcisco Sti.

i\j)Jli"III!O. 11 JII'O;il:t:{() 1:

lll't.:f).IIICF./11,

110, Íllt})()J'ÍII1!f"ÍU

tle (j2,;,'j7:J$j,'jJ

(sessenta. t: aous contos quinhentos u setenta c Ires mil sc/t:ccntos c cincucnta c dous l'éis), Jlal'll constrnct;iíu de mn
deposito rlc locomnlivos no. t·.~lar;lio de Po.roytwsstí, do ramuT d•· Tilll1(1!f, d11 l~"slu!l/11 rle J-'1"1'1"11 Surncobonu.
11 l'rl!:-:ictenll' tia Hepub\í;a •ll•~ l':~ladt'~ i nidtb dt' :Bt·a:;il,
''t!t·ndendo ao que 1':'1lll'.'l'I'U a l:~~tr;,,Jn tlr Fn'·" ...:nrtH:aha,,a 1'
lf'nd•• l'IH Yi~la a~ inf,,t·tna•·,-,., l'l""-'a>i:>-' 1'··1·.- lll-'l"-''~·i uria Ft;.l··ra! lia- I>h·arla-. ,j,.,.,.,.ta:
_\rl. l.(> Patt\ ('•tn-~f,.ll--,:;t, d•· tllll ~~··].;':--i!.,·> 1 ·1· •'li''! i. a;.;
na p...:façc) 1 tlt· Pan\:;1'~'...: ... ··. •1•_1 1 t!Jll!.ll d1· -~ ilH 1 :..:··, .; ~ L-~l:.ttia dr~
1·-f'l'l''J :--=ouy_·alJann. \ir-:nn apltt'fl\adt• . . ,, f•lít_i• tn •· "J'('-·P'-'r:ti\O
t~rc·atnPntu, nu, lu!pur(a~l,_·ia d" G~::,;:i.~~::,-~
- 1:""':'.nt;L ·~ tl•.111~
rnút.os quinlwnf.oc; e ;-;elPHI a " I I"P-; tn i l c:d •:c:c nl tJ.~ <) ,. illt~t";lll a
e rlom; réts), rlc aeeônln eom u::; doeumPut.os que l"Ulll utilc lmixam, rnb.~wados 11Cil' dire,·.tot· g"PI'al tln ~>;petiitmf n da Hcm·da·
ria de .E..;taclo du J\lini>Jicriu da Vi:.11:flo t: OIJt·a:-~ l'ubliea".
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Art. 2. o As l'espezas que, até o maximo do orçamento ora
approvado. forem realmente apuradas rm regular· tomada de
eonlas, serão leYadas á conta elo capital do ramal de Tibagy .,
Art. 3." P a1·a exeeu~ão dos serviços fica marcado o
)Jrno do seis mezr.s, contado da data em que a Estrada de Ferro
~ ol'ocabaua fôr notificada da publicação deste decreto.
llio dP. Janeiro, 28 de novembro de 1923, 102• da Independcneia c 35° da Republica.
ARTHUR DA

SILVA

BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. lG. 233 ---

DE

28

DE NOVEMDHO DE

1923

;\J!)il'nva o 1n·o.iecto c o m·çamenlo na ÜIIJWI'lancia de
2f:7.f8.'1;1:i'.! (niultl e fll!!•lro t)ontos setecentos t: quarenta e
aito mil tpw.lrucentos e tl'inta c dous rriis), e f. 158-6-1;

(cento t! ciucoenta e oito libras, seis shillings e um dinhe!:ro), para cnnstrucção de uma ponte de cinco metrog
de 1:ão no ldlornct1·n .'l6.l79 da Estrada de J.'crriJ do Recife t!o S. Francisco

O Presidrute da RcpulJl ica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo ao que rcqucrrm a "rrlte Great Western of Brasil
llaihvay Company Limit erl", c f cndo em vista as in formaç.ões
JH'f';:f a das peLt J nspeclul'ia l•'edcral das .Estradas, tlrêereta:
.\rL. 1." Vara eu11slrucção de uma ponte de cinco metros
de Yiio no kilomef.ro 3ü. 179 da Estrada de J<'prrn rlo H.ecife
ao :';. Francif'cn, fi,·anl approvados o pro,iecto e o orçamento,
na importancia de .?1:7·H~:~l3? (vinte c qual.ro :·ou(os seteeenlns c quarrnfa e oito mil quatrocentos e trinta e dous róis)
e f: 158-6-1 (<~onto o eineocufa e oito libras, seis shillings e
um dinheiro), de twc<)rdo com os documentos que com ests
baixam, ruiJl'i<~actos pelo dirccloe geral do Expctlknte, da Secr·etaria tk t·~,;iado do Jiliuislerio Lla Viação e Obras Publicas.
Art. 2." Inscrever-se-Ita na conta do custeio, conforme o
disposto na alínea c ria clausula 17 do contracto a que se
refere o decrdo n. \.'t. :J?ô. de 24 do agosto de 19;~o. a despcza que foe reallll''rlie "' l'•~<:luada, al1~ '' m:nil<l'' do or()a-

lllt'lli.o ora appnl\ ado.
1\rl. ::1." l'ara cxccuçi':•J das ohra.'l ficn marearlo •J ,,razo <ie
quaf I''J rn"z'!". ~urJ! arlrJ da da f"· r;m qfll: a í"~t ir: i'''"". r:J r~et~h~t·
! 11 l'

i l i~·atJio tl':::. l ~~ 1lr·r

!UrJ rl•
lJ'.J")r

.1 ar"·
rwia r; :r·J,

r· r~!,,.

!''J. 2H dr· "'' . r
f~'·l H 1 ~)· 1 ]f1~)r:a.

·rJ!Jl'rJ rl<: 1~J:!:l, 111

'·

•la lll•li!-

i\I·:J J!I;H IJ.\ :~,ILVA JIEJt:;,\l\l>J~f!.

Yrandsco Sâ.
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DECttETO N. lG. ~:n

-·DF.

'!8

DE :--;on;;-.ulno m;

19::!3

·Amn•mJn ng OJ'(~amcntos, nas impm·tancios de {rs. :1 .I!J8. 520,06,
277:fi.'lf$.'Hf, oum, P- 2f9:5.'J8$0.90,-1Jope7, para. u. impm·taçao

de 65 superstructura.s metallieas de ponte c pontilluíes,
destinada.~ ás linha/i em con~trneção rln nJcle federal m·rcnclucla tí CvlliJltWI! iu F'CI'I'O- Vial'itt. H'slc JJrasilciJ•o

O Presidente da ttrpnhl iea dos Estado~ Unidos do ]{t·asil.
attendendo ao que requereu a Companhia Feero-Viaria E'slc
Brasileiro, arrendataria da rêde ferro-viaria federal dos E~;
laclos da Bahia, Sergipe c do norte riP, \\Tinas Gerars, e lnndo em
vist.a as informaçíirs P''""' atla.s pch ln~pl'el o ria !<'Pill~l'al das
Estrada, drereta:
Art. 1." Ficam approvados, de aeetlrdo 1'0!11 o ti isposlo no

~ 4" da elausula ·Hi do eontl'acto autm·izatlo velo d!'erdo nnllllli'O 1 I. OGR, til' Hl tfp l'e\cl'l'i !'O dl' I 9:!0, I' na 1'011 l'ot'lll idade
dos rineunwntus qtll' I'OIII I'Ht ~~ baixam, t·ultt•it·ados pPlo diJ'Iwt.or
f!'l'l'al dt) K\lll)diPnln da :-;I)ITI'Iaria de Eslado dos NPgoeio,.; da
Yia1~ãu e Obras Publi1:as, os sl'guintes url:·ai!Jelllo;.;:
a) para acquisicfío P importarão dP. 50 (eincocnla) vigas
metallieas desl i·nadas a lltJHIPs P pont ilhiírs das linhas l'm ronstruct:fto da rt)tle fndi'J'Ul lll'l'l'lHiatla Ú Con1panllia [•'l'l'l'n-Viat•ia
:b:'st.r B1·asileiru. na imporlancia til' l'r·s. 2.?:19.721.0!i (dnus
milhões duzentos " trinla " llOYP mil ;;pferentos " Yiul.e P um
francos francpzcs P seis l'Pnt i mos) ;
/1) para acquisicfío n importação dt) Hí (quinze) yig·as metallicas rlrst i nadas a ontras pontes e pontilhiirs das IB')Smas
linhas em eunsl rue1;ão, na impnl'l anria til) frs. \l:ifl. 7!Hl,OO (novecentos c cineoenla I' oi!o mil sell'l'l'lllos t' noYPnta c nove
francos francezes).
Paragrapho unit·o. ,\s despeza~; ('.um a acqnisiçftu c impodação dessa ..., superslruet uras nwt allicas c;nrão eompulada;;
;i vista das raeluras. eontpdPntmnl'tll.l\ ,.i~adas, das l'ahrieas·
Jot·nccedoras, como I'Siahl'li'CI' o § /1" da 1~ilatla elau,;ula /1(i do
contraclo l'll1 vig1n·, nfln podPndo, enmludo. <·xemlt''-' em 1~aso
algum os nrt;amrn! o::; m·a approvados. c :wrfío eonv<wtidas em
moeda nacional nit t·oul'urmidado do dispus! o lW mPsmo varagrapho, rinvcntlo o I'I'~!HWI ivu paganwnlo SI)!' Jeito inlcgl'almcntc em moeda t:lll'l't~nte nacional, dn aenCwtl11 l'lllll o disvoslu
110 § 2", aliena b, da dausula 52 do eonlraeto.
"\.r L 2. • Para IJS e f!' e i I us de pagamento c;crflu aeercseidas
üs dcspezas de que trata o art. "1 ", as ([CHIJI~zas eomplementarcs !Jl'U!))'ias tle diJ·eilos aduaneiros, taxas do porto da Bahia,
capatazias, etc., estimadas em 194: 107$788 (l'ento e noventa c
quatro contos quatrorenlos e sete mil Hel.l)l\lmtos e oitenta o
ui lo rtíis) c Sil :?2:1$75:: (oit1•nta c Ires eont oK rlm.entos c Yinlc
c trcs mil Hl)teePnlus c l'illL'tll!llla I) Ires l'líi:;), ouro, e em
179:501$1!13 (cento" sP.fenla <' 1111\1) ennlos quinhcnl.os e um
mil cento e uovPnla ~~ lr'<'s r<'·is) n 'i0:03H:!!iNH7 (selcula contos lrinla e sPis 111il oilo<:Pnlos 1\ llll\'Pllla P sPII) rt\i;;;), papel,
confornw os m'!;ltJIJI\IIIoK qtw eo111 1•,.;(1) I atnlwm haixaru, t·ttbl'icadm; JlPlo rel'eridu di reei IH' geral de J<:xped ienle-

Hiu dn .laueit·o, :!:-; d1~ llov•·m!Jru 1!1: l ~1.·2::, lU:!" tia lndl'!Jelldencia e :lfJ" da llefJUÍJliea _
i\1\Tlll'll

Jo,\

~.;I L\.\

HEHN.\1\lJI~ô.

Francisco Sá.
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.IJiJII'UVa os orçamento.~, nas imp01·tancias de Fr:>. 8.~712.705,00,
9!t~: 7:! 1$ií•10, ow·o, c 777 : 4!)8$560, papel, 11a1·a a importação de material rodante destinado ás linhas em consfrucção da I'IJdc federal ar·rendada á Companhia Ferl'o

r ia riu B'stc

B1·asilciro

-

O Pre~idPnf~ da 11cpublica dos Estados Unidos do Bracil,
aff.endcndo. elll par.te, au que requtJreu a Companhia FerroV inl'ia Ksfl' B!'a.~iluiro, arrcndata·ria da rêdc ferro-viaria federal do,; E:>tados da Ba·hia, :->ergip.e e do norLe de Minas Gcracs,
u lendo em Y ista as informações pl'estadas JlCia Inspcc-tona
L'ed,~ral Lins Estradas, dcc1·eta:
:\1'!.. .I." Fica appmvado, de aecôedo com o disposto no
í" da elausula -Hi do contracto autorizado pelo decreto nulltei'O 1-'!.06~, do 1!) da fevereiro do 19:.W, c na conformidade
dos doeu menlu's ·que com este baixam, rubricados pelo di-rector
gera I dn ex~Jediente da Secretaria de Estado .dos Negocias da
\' ia~·ão ~~ Oln·as Pnhlieas, o orçamento, na •importancia de
l<'r·~. 8.:2i2.'iO•fi,OO (oito milhões duzentos e S('.tcnt.a e dous mil
sf'tccenLos o einco franc.os francezes), para a importação do
spgnintc material ,rodante, destinado âs linhas em construcçuo
da rêde f()deral arTcmlarla á Companhia Fcrro-Viaria E'sLe
lli·asileit·o, a saber;
1 (um) r·arro dLJJ'IUitm·io;
:!. (dou") carr·os l'estaurantes;
:í (cinco) carros para passageirôs f" classe;
u (seis) eurros vara passageiros - 2' classe;
6 (sl'is) ean·os para vassa;geiros - mixtos;
u (seis) l'arros pat·.a correio c bagagem;
:J6 (trinla e sei.-;) vagões fechados para me-rcadorias, lle
~11 luncladag;
28 (vint.e e oHo) vagões abertos de bordas ü-ILas;
15 (qirinzc) gaiolas para gado;
36 (eineoenl.a e seis) pranchas com fuciros;
15 (quinzr~) vagões vara tt·uns.porto de canna de ass·ucai'.
ParagTaphri unico. As dcspezas com a ar~quisir,ão rc imJHII'Lar;.u,o de~sc ma·f.el'ial mdantc serão cmnpuLadas i vista ~w.s
fact.uras, competcntrmf'ntc visada~, das fabricas foenece.doras,
eumli esl·alwlece o § i." ela ·citada clausula 1.6 do e-onLra-cto C!il
\' i;;or, não puclf'ndo, comi udo, cxcedct· em caso algum u or~:amenl o ora appruvado, n serão convertidas em moeda !lat~ional, na conformidade do disposto no mesmo paragra:pho,
dPYPndo o r.csp''':tivo pa~amenf.o SPl' fr~ito intf'g,ralmcnte em
moeda ·l:orr·,·nLn n:wional, dl' am~ôrclu eom o llispo~to •no ~ :!.",
;r)il!f'a li, da r·lau~ula fí2 do eonl:raoto.
Art. :!." Para us effPilo~ de vag;allll'lll.o H1Wi'w acnreseidas
:i~ despezas de que trata o al't. 1 ", a:> despeza1:1 comple.nJcnLat·es
JH'opria~ d·~ dir·pífns adnanciros, Laxas dn po-rto da Bahia, capalazia8. d1·., estimadas em !Jn :721$510 (novccnntos e noventa l' dons eontos ~cLccrmtos c vinte n qual.l•o mil quinltenLos n quarPnla réis), ouro, •n Pnt 777:498$360 (snf.r~ceutos
" ~wlPnkt r :-wf.1~ confm: quatrnccnf.os c noventa n oito mil qni·

s

nhr·n~os e :a':'~r·rda r'!·I;;), papel, conforme o urçamerito qn·)
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com este tambem baixa, rnbdcado pelo direcfrir ger::tl de ~x
pediente da Secretaria dCJ J~st.arlo dos Negncius da Viação e
Obras Publicas.
Rio de .Tanniro, 2S de novembro de l!/'?3, I 0:2
;pC!ldencia c 35" da Rrpuhlica.

da l.tH!e-

_\ n'l'HITH DA SILVA HEnNARDt.S,

F'1·ancisco Sá.

DECRETO N. 16.236---

OI'

28

DE No\'r'Mnno llF.

1923

ApprotJa os orçamentos, n11s importaucia.~ dr: E 1f U107-10-U,
W5:126$f00, oHro, c .1.'0:815$780; 1Jtt1)cl; 1)(!J'a importação de .?.000 tonclada.1· dl' tl"ilhos c acce.ssurios c (ie 59
appm·elhos dr! mudançtt de linhn, destinados IÍ.~ linhas em
construcção da r·(;tlc jedcJ·ol. t!l'l'clltlnr.ltt rí Cmnpunhia
J.'cnu- ~'im·ia E'stc Bmsilciro
O Presidente da RepulJlica dos Estados Unidos do Brasil,
attendcndo, em parte, ao que requereu a Companhia l<erroViaria E'ste Brasileiro, arrenrlalaria da n'\dc fcl'l'o-viaria federal dos Estados da Bahia. Rcrgine e do norf.c tk Minas Geraes, c tendo em vista as inlurmaçúes pt'rsf:nla•-; pela Jn~pc
ctoria Federal uas Estradas, doerei a:
Artigo L• Fica approvado. de uccôrdo com o disposto no
§ 4" da clausula 16 do cnnlraeLo auturizado pelo decreto
n. 14.068, de 19 de fevereiro de 1930. c na conl'ormidadc dos
documenf os que com rslo bai:-.:am rubJ•iead"·" JH~lo rlircctor
geral dt\ J<;xpmlicnte •la Rl~(',l'l\(arin. de Esfado dos :\'cgo1~ios da.
Viação c Ohras Pu!Jliraf;, o orçamento, na importaniia de
f 111.901-10-0 (cento <! onze mil novec.ent.ns c sele libras e
lez schillings), para a importação de !) • 000 (no,·e mil) toneadas de trilhos de 2fí klgs. por metro ent'rcnte e re~pcctivos
acccssorios, e de 59 (cincoenta c nove) appardhos de mucança de linha, destinados ás linhas em construcção da rêde
ferro-viaria federal al'l'l'nrlatla Ct Companhia Ferro-Viaria
E'ste Brasileiro.
Paragrapho unico. As dcspezas com a acquistção e importação desse material serão computadas :i vista das facturas, compeLenternente visadas, das faht·icas fornecedoras,
como estabelece o § 4" da cilada clausula
do contracto em
vigor, não podendo, todavia. f'XC8der ern easo algum o orçamento ora approvado, c ser1io convertidas em moeda nacional
na conformidade do disposto no mesmo paragrapho, devendo
o respectivo pagamento HCJ' feilo l!ffi moeda cor·rl'll te nacional,
de accôrdo e um o dispm;f.o 110 § 1" da r·.la:tcula ;,o c na alinca b
do § 2• da clausula 52 do rrmtt·acl o.
Artigo 2." Para os dfcilo~ de pa,_,;:unrnlo sPrão accrescidas ús dcspczas de· que trata u art. 1", as dcspczu~ eomplementarPs proprias de direitos aduuncirr1s, taxas do porto da
Bahia, capatazias, rtc .. estimadas f'lll 103:1:!ü$í00, (cento
e cineo conl.o~ c<~nl,o c vinln c s1~is mil 1! QHntrocenlos réis),
um·o, r~ :l:l7 :Ht:í~iHO (ll'P-:r>iil"fl ~~ Lrinln I' .~rd.1~ conlus oitocen-

'•ü
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tos e quinz·c mil f>etcccntos c oitenta réis). papel, conforme o
orçamento apresentado pela citada companhia c que com esta
t.ambcm b:1 ixa rubricado pelo director geral de Expediente da
Secretaria rlc Eslado dos Negocias da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 28 de novembro de 1923, 102• da
pcndcncia e 35" da Rcpublica.
ARl'HUR DA

Inde~

SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16. 237 -

DE

5 DE DEZEMBRO DE i 923

Establ'lecr as bases da.~ alterações a serem feitas na re01•ganização administrativa do Ministerio da Marinha e 'dá 01.1tras providencias.
O Prf';;idcnfe da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
ns:mrlo da :mtorizac:ão contida no art. 13 do decreto n. 4.0f5.
<lc 9 de .inneiro de 1920, revi~orada pelo art. H do decreto
n. 4. 626, de 3 de janeiro ultimo, resolve estabelecer as segninf e;; bases das alf erações a serem feitas na reorganização
arlministrnfivfl. d0 Ministerio da Marinha:
Art. 1.• No Minisferio da Marinha haverá como orgãml
de admini>~f.ração e consulta. directamente subordinadas ao
ministro, as sc;mintcs repart!ç.\íe3 militares:
f•, o Almirantado;
2°, o F,otado Maior da Armada;
3•, a Directoria do Pessoal;
4•. a DirPctoria de Engenharia Naval;
5•, a DirPctoria de Aeronautica;
6•, a Directoria de Fazenda;
7•, a Direcforia de Saurle;
s•, a Dirertoria de NavegaçAo:
9•. a: Dircctoria de Portos e Costas;
10, a Direcloria do Arsenal de Marinha do Rio de Jam~iro;

1 f, a Dircctoria do Ensino;
12. a Tmprema Naval;
13, a Bibliothcca de Marinha (incluindo o Museu e Archivo).
Art. 2. O Almirantarlo é o orgão de consulta por excellencia:, em todns as questões que o ministro submetta a seu
r·studo.
Art. :l.o O Estarlo Maior da Armada, como orgão essencial de prPparo para a f!nerrn. terá a sru cargo, especialmente,
a onrrmizac:ãn. prrnaracfio c opera·çõcs das forcas nava~s da
Hepuhlica. manfPnrlo-as f'm rstado dr efficiencia e promptas
rara a f!llf'rra. Todas as ordens por elle expedidas serão consideradas rom11 emanadas do proprio ministro.
Art. 4.• A actual Tnspectoria de Marinha passa a d~ncmi~
na r-se Di reei oria do Pessoal.
0

---···
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Paragrapho unicú. Terá a seu cargo todas as questões de
pessoa:! que competem hoje ás varias inspectorias, o Corpo de
Marinheiros Nacionacs, o Batalhão Naval, a .Tustica Militar;
passando a parte do ensino, que hoje lhe ó attribuida, a serdesempenhada pela: nova Dircctoria do Ensino, tudo conforme
for determinado nos rPgulamenlos qun srt·ão OJ)portunamenln
.. nxpedidos.
Art. u." O actual Cc-_-,1mando ria Df'fp;;;a Arrra dn Lill:wal
passa a denominar-se llirPelot'ia dn Af't'onaul.iea.
Pa'ragt'apltn nnicn. 'l'f't'Ú · a ,;ru rarp;n a,; altrilmÍ\:•·;,,;;;
net.na!'s. Pxreplo IIR q11r prlos t'PgnlamPnlos l[llP .~rrãn rJppur1nnanu'nfP PXjwrlirlos, pa~;;;ai't'lll pai' a out r::~s !'f'p:1l'l içuP.~.
Arl. (i." :\ ael.ual JnspPctot'ia de F,ngPHIIaria Naval pa'ssa
a df'nnminar-se l>ireeloria de F.ngenhat'ia Naval.
l'aragraplw unico. 'J'er;'i a ~f~ll cat·go :l's atlribuiçõc'l
acluaes, rxccp.lo as qur sr reff•rt•m a pessoal, P pal'te da:; ·lUC
hojt~ enmprtrm á Inspcetol'ia de 1\Iachinas e :í antiga Directo ..
l'ia do Armamento. n•lt;m dr oufms func<;ue.'l qne llw srrão
commPI tidas no 110\'0 rr•gulnnwnl o a fH't' opporlmtanwntr PXJWrlido.
At·t .. i_._" A arfual fnsprdoria dr Fazrnda I' Fic"f':11 ízar:ãn
pa~,;a a ·dnnonlimu·-~l' llit'l'r·.tori:t rlP .Fa'zPnda.
Paragrapho uniro. 'I'PJ':i a sl'n r·:u·gil ns alLrihuiçur.s
arlnaeP., cxcnpl.o as quf' RP rl'fr•rf'tll a Jll'~sonl: :1 Conl.a'hilir.hflf',
Pagador ia I' ·nutra.~ ftll1l'\:r1es que llw !'ll'rão conlml'l I ídn,.; 11n
•novo l'Pgulanwnlo a SP!' npporl.nnamPnll' rxpPrlírln.
Arl. 8." A,; artnaeR Jnspr>.c•loriaH rir ~autlr r df.' Porloo; t'
Costa·~ passam a riPilOtllimu·-sr ])i!'reloría rlP f-::tllllP I' rir• Pm·fo!'l f' Costas.
Paragra'!Jho nnicn. Trrão as mesmas. all.t'ibqiçrírs, cxCllpl o :na parte {!e prssoal qnll passar para a ])ireet.~ria do
PP-s,<;oal. na fôrma: que for determinada peloR novos rrgulam~ntos que serão opporlunamente expedidos.
Art. 9.• A aetual Snperintendencia de Navllgação passa
a denominar-se Dirrrtori :1 dr Navrgação, ronsrrvanrlo as suas
attrihuições aetuaes.
Art.. 10. A actual Tnspecl.oria {]e Maeh i nas será considerada rxt.incta, quando entrarem rm vigor ns novos reguh-·
mrntos a serl'm rxprdi~lm; para as Dirrf'lm·ías do Pr::sonl e
rle F.ngronharia: Naval.
Art. 11. A Dirrclorin do F.nsinn lnr:'i a sron (mrgo u
~nprrintenrlroncia grral rlo rnsino navaL conrorme o que for
rRI.ahrlecido em seu fui uro rrgulamento.
Art .. 12. Ao dirrrlor geral do Arsronal dP Marinha rio Rio
dP .T:lneiro ficam dirroetameni.P suhorrlina'dns os rlPmni<: ArRenar!'l rlc l\Iarinha rla Rnpnhl il'a.
Ar'f .. ·13. Emquanln não rnl.rar r•rn vigm· o :novo l'rr.mlnmrmto da Dirrrl oria rJo PPssoal. aR qnest.iíns do pessoal :lcfnalrnrnlf' n: r.argu da!'l InRpPclorias · rlP Saurlr'. FazPnch P .Fi.';raliza~;ão, Engf'nharia Naval P Portos I' Cosias ronlinuarão a r.orrrr
prlaR mesmas reparl.ir.õPs. ainda q1w nPllas ·PRIP,ja vigor:m(h~
a nova J'rog-ulanwnta:cão. assim como n Corpo rln Marinheiros
Nacinnars r~ Batalhão Naval. nas mPsmas enndir.õl'~, ficarãO
sn,jeífos ao Estarlo Maior da "\rmafb. qnn fa:miH•m r'onf inuará
rom a ~nprr·infPndPnf~ia da:; P~r·olas Jli'Ofi.~sionaPs, Pl11fJU:IJJlo
não ror l't•ç:nlamrnfatla a Dírrl'loria rio Ett~inn.
Arl. f.'f. A' IPsfa· tll' rnda nma rl:l-< dirpr[oeias rrrrrida~
nn." n~. :l a 11 rio :u·l. I" lia\·r•J·:í 11111 tlirP•·Ior ç:Pt·al. •tfiicinl
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general ou capitão de mar e guerra, da activa, e um vice. directm·, a qumn competirá substituil-o em seus impedimento,;, no exrrcicio pleno de suas funccões.
Paragra'phn nnicn. O vice-director, em qualquer caso,
porlcr:í ser capitão de mar e guerra ou napitão de fragata.
A1·t. H>. Os cliredorcs gcraes de Pessoal, de Aeronautica.
Navega cão e l'orl n~ P Costas serão officiaes do Corpo da ArIU:Wia.
, '1., ~
Ar!. IG. 0>~ dirrclm·rs geraes rle Engenharia c Raurle ,;el'ão officirtP~ dos Corpos dP Engenheiros Navacs e Rande.
Ar!. li. O direr•lor· grral de FazPnda sor:í, mn offirinl
do Co!·pn de :\l'mada on do Corpo de Commissarios, a jui:zo
do Governo.
Art. 1R. Cada: uma das directorias referidas nos :ns. 3
a 11 do arC. 1". conslifue uma unidade administrativa, subdiYidicla Plll divisõPs c estas em secções <P- sub-secções, que
lt•dio :í sua r'rcnlc um chcfP subordinado ao din;ctor geral
l'l'.~pnnsaVP) fli')OS riPtUJhPS.
Art. IH . .\s Jll'PSPllfPs bases deverão ot'iPnfa'r as·modirif'a~õP.~ a sPr•'lll introduzidas nos act.uaN; rPgnlamcntos, :tfim
dr• adaplal-o.~ :í. nxig·f'm·in rias rcpnrt.ições rlifHTiminadaf~ no
al"l. 1". r•xrProlo na: parir• rdl'l'C'llfl' ao Ahnir:mlacl11; Estv.Io
I\laim· ria .\r'111arln P Dir·prforia do Arsrnal rir :\faJ•inha do Rio
lfp .J:uwiro. I'UÍI•s nPfnnPc; rPgnlamrmtos .iá sn nPham de conl'ol'lll itlar!P 1'0111 o 110\"o plano dn rPorga'nizacfin.
R in de .TanPÍI'O, !'í r!P .t)pzpmhro dr I !12:1. :I 0:2" rln Tndrpen ·
rlPncia r :1!'í" da Rrp.nlllirn.
ARTHUR DA SILVA BEI\NARDES.

Alexandrino Faria de Aléncar.

Dl~fmR1'0

N. Hi.2:1R-

DR !) DR DE?:EMIIRO m1

1923

l?coi'(ffllli:n o sl'1'1'ir:o 11nval, na partr ?'efcrentc ao rlcsem:1Jrnho
rio .~eJ'1'Íro rir~ uwrhinas 1wlos offidaes, e dá outras pJ'o-

Tidcurins

O Prr;;iriPntP da Ilepuhlica dos Estados Unidos do Brac;il,
usnndn da autorizarão ront.ida no ª-rt .. 1:1 . rlo rlrcrnfo n. 1.015,
d1• 9 dP .innPil'o dn 1920. reyigorado-·pelo art. 11 fio decreto
n. ".!UH. dP :i dP janeiro do corrente anno, 11 trndo em Yista
:1 lli'I'I'Ssirladl' di' "'~org·nn izar o sPrvic~o naYal. na p:u·tc l'Pfe,.,.ntl' ao "''"''lll]lPnl!n elo ~I'T'Vir;o dP mnrhinnR f'm gemi, rlePrl'f a:
Arf. l . " Am nffir iars rio acf ual Corpo ela Armada, que
'-1' formaram ]ll'los rc•gulnn!Pnlns ria F.seoln NaYal etc 1918, e
Jlll;d l'l'ÍIII'I'~. Sl'l'fifl f'llll1llll'lf id11S f.amhrm
OS Sf'l'YÍI'OS cJp 1113f"IIÍila~. na flír·ma Psfah,·IPI'ifla' nnc; l'Pf:n;lamrnfos ·'que o Gov,•rno r•xtw,Jir .
.\rf. ? . " o~ !';Pgnnr!n!'; f PnPnt.cs serão com;iclPrarloR sempre
Prn r.,l,ag-io r!P applir'at:iio. firnndo prrmanenfmnCinfP r.mbart·adns. dP pl'PI'PJ'Pnria nos grandc!l navios, pelo Nlpar,o rle clou3
annns. RPndn JnPtariP r!Pssn tempo rm applicar:fto no~ rlepar·tallll'llfns dP m:whinas " Plf'r.tl·ir.idar!P.
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§ 1. o Não poderão fazer parte do estado-maior da forca,
ser incluidos em sorteio para a Justiça Militar, nem se e,;pecializar nesse posto.
§ 2. o Tendo completado dous annos de posto. serão promovidos a primeiros tenentes os que forem approvados r,m
um exame de habilitação, prestado de accôrdo com as instrucçõP~ flllP o MinistPrio da Marinl1a Pxnedir.
§ 3. Ü~ flU(J fOI'Plll !Jabilif,ados SPrão promovidOS por antiguidade, na mesma nn!Pm de elas~ificar,ão anterior: os inhabil itarlo~ srrfio ;.;ubmPtfidos a noyo exame, seis mezes depois e, si hahililarlns r~ntfin. seriío promovidos. guat·dando
f'nlrc si a mrsma anliguirlarle rr•lnl iva, firnnrlo, porrm, ahaixo
do;.; anU•rirll'illf'Iltc approvados.
~ ,j. o Os novamente reprovados fPrão r! irrito a repetir
exame rle seis Pm sris mPzes, C(lntanrfo antiguidarlc da data da
promoção.
~ ri. • A rla'n da promrwfio srn~. em qnalQl!Pt' caso, contaria do rlrrimo rlia em .srgnirla ao da appi'Ovar,ão, quando não
for assignarla rlentrn rlesse rlerendin; e n~' exame~ começarão
semprP no primeirn dia ulil clf'pois que ;;e complclarem o~
Jlrnzos estnhPlf'cirlo~ nos p::r:o~·Tnphos anl.f'riores.
Art. :l. o T'nra o~ fins rlo nrli~o anterior, o 1\fini~lf'rin da
1\TarinlJa P'XflPrlir:í. as nPrrs~arias instrnnr,ÕPS para (Jile ns ~e
,gtmrlos-1 rnrnlr•s façam PSI agi o de appl icar,fio prn I iea no~ departampnfm:J ou
incnmhPncins rle navPr-:u;fí'l. artilharia,
ma11hinns. PlP11IririrlarlP r· lnt']H'dn<, a hnrrln rlns r·nnra,.ar1o;; "
t'ruzarlot·rs.
·
t\rt.. ·'I . Ans ndu~r·s RPI<liiHlns lrmnntrs :Jpplir•anJ--:" a'
disposir,ões rios arts. ?" r• st~ns pnragraplws. f' :l'", com a:; RI'-·
gninlf'~ morlifi11arões:
a) nlr; 11omplPfarPm rlonc; annos rll' poslo srt·:io f'xclnsivamrnfn n.ltrihnitlns ~Jns ::PrYinns dP marhinn::. calrlPirns r>
r.lr,rlricirlnrle. f'lll rstngio r! r applieaçãn pral ira. parn o qtH'.
dentro rlr :lO rlias, a Nml:n· rla rlnta rlrsfP rler.rdn, o lllinistPrio
da 1\Tarinha fomar;í as fll'OY;rlrnr.ia<.; nPr.e~sarias:
li) eomplf'larlos ns tlo11s nnnos de posto, sr,r:ín snlmwlfi_tJm;
:i proya r! r• ln1ldl if.arfio, 1111S :Js,·.urnpfoR rlr, Jflat'.ll i nas, r·alrfen·as
f\ elPrlririrlarlP. eonfnrrnP as insfrnrr.õr;; fltJ(' n liTinisfl'rin rh
1\TarinlJ::J npporfnnamrntP PxpPrliT'.
~ I. o Aos sm:mnrlos !l•nenfps qnr sP a~ !Iam uct.nalnwnl C'
mn trirmlarlo~ na J~sr.ola de A viariío Nava 1 nfío siío appl ir.avei.;;
as f'XÍI:!'P1Jr.ias riOS arts. 2" (1 :J•; sP,rão rlleS nromovirJn<; :10 CO!llpJefarem rlous annos r! e po~to. riinjuncf amrnte com os tlr su:1
turma. caso sejam apprnvarlos no cur~o Pln que se malnculamm.
~ 2. • Os qur forrm rPprovarlo.~ ne<;,;r r·.m·so nn eliminad~::l
(]a I'Psprr.f.iva esrola. sPriío inrl11irlos na IJ~'pnl.hese das ali-·
Tlras n e T1 rir> si e artign.
.
J\rL !í." Tlevo~alll-SP as rli~posições f'l!l r~onl.rann.
0

0

Rio rir> .Janeiro, 5 rlo rlezr>mhrn rlc f !l?:l. 1 0"" da lntlcpcndcndn C\ 3!í• da Tlcpnhlica.
AnTI!Tflt D.\

Sn.v,\

BFnN.mm~s •

.1 kri'W11'i17(l Paria f7,. A7enrar.
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DECRETO N. 1ü.23!)- DE 5 DE DEZEMBllO DE 1!)23

<

SuJiJ•riml' um logar dt! enaenheiro chefe dP srrrunda rla.çse
do Jns]lecforia Pedem! de Portos, Rins e Carwes

ü Prrsidente da Rrpublica dos Estados Unidos do Brasil,
da :llltorizadío consf ante do arL 2" do decreto nulill'l'n 3.97U, .J,~ :li !.li' dt•zemhro de Hl19, dcerela:
:\!'tipo nni•·o. Fica .~upprimido um Jogar de engenheiro
tlli'ltJ de~ <::• r.l:tssc do qundro do pessoal el'f'rctivo da Tnspecf••r·ia Ft>clrral dr- l'nrtns. Jlios e Canaes, approvado pt>lo del'l<'lu n. t: .. ::>JR, de 31 dr dezembro de 1921.

ll,~trulo

J:in de .Lweiro, 5 de dezrmbro de 1U23, 102" da Tndepenrlencia c :JS'' dn Hcpublica.
·
ARTHUR DA SILVA BF.It~ARDES.

Frnncisrn Srí.

lmr.nF.TO X. !li.'!lrl---m; 5

DE DEZEMBilO DE

1!123

Ahrt•, on Miuisft•i'iu da .Juslir.~a c Ne(lnrios lntrriorcs, o credito
rspr!!'Ít![ t!r• li1 :201J'Ii, J1111"tt 1Ja(tmnento tll' de.~pe::.as feitas
no c.rr•J·ril'iu d.r 1!1:1 :!, 7101' cnnta rla cmMi(fnação « P1·ovisões
de Jlhurittaf'ÍI/ », da tttlirira- Hospital S. Srba.~tirí.o, -- da
1'r!'1Ja 11. '·'I
m·f. ;!" d!/ Tri 11. 't.!í!;:;, de 1() dt~ O~JOSto

,f,

i/t' 1922

10 l'rP:;idt•Jlil' dn HPpn!Jlica dos Esl.ado;; lJniclos do Brasil,
usando da autnriznr,fío contida no arL. 1" do decrPto n. 7.434,.
ele 13 rlo srf r-mbro dn Hl'?:l, P londo sido ouvido n Tribunal de
Contas, no;; lr·rnJn~ do art. 03 do regulamento approvado pelo
dr-r-retn n. 1fi. 'i 8:1. d" H de novp.rnbro dfl 1922, resolye abrir,
ao l\Iinistrrin da .Jn.,fira P Nngocios Interiores, o C·redíto especial de sessr-nta e quatJ'O contos e .(iuzentos mil réis
(64 :200$), para liquidar as despezas feitas no exercicio de
1 1)22. por conta da consignação «Provisões de pharmacia ». da
ruhrka ~-- Hospital S. Sebastião, - da verba n. '? l rio art. 2"
da lei 11 • .J.fi55, de lO i],~ agosto de 1922.

Rin tiP .l:nwiro. 5 do rlczrrnhro do 1923, 102" da Tnrtepentli'llf'ia !~ :-!fi" da llt•.pnhlit·a.
:\BTHUR DA SILVA BERNARDES.

João J,uiz Alvrs.

Dl~f !ll"E'J'O

N. 1r.. 24.1 -

Não foi publieado
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DECRETO N.

16.2~2 - D E

5

DE DEZE1\TB!1.0 DE

Hl23

Ab1·e, ao Ministm·io da Viaçtío c Obras PnTJUcas, o cretlíto e,,_

11ecial de 2.800:000$000 (r/nus mil e oit.occnlos contos tle
réis), em apolices, para atlender a 1lflf/Hmentos dr. tJ•r.rlws
de linha eu.,ja cmlsh·nrçtio u~ ncha a CIII'IJU tlrr f..'!I!Jli'l'~ll Ctillstruetol'l!. l!io Orantlc do S11l

O Pre!liflentc da TIPpuhlira dos Eslnrlos Uniclns iln Brasil,
usando ria aul.nl'izar,ão t~onst:mle flt.J art. !Hí ela IL'i n ..i.G.'l2, de
G de janeiro do corrrnle anno, c Iendo ouvido o 1'rilnmal de
Conl as, na fMma do ar!. 93 do regulamento :wnrovado pelo
decreto n. Hí. 783, de 8 de novembro de 1922, resolve:
Arl. 1. • Fica aberto, ao Minist<'rio rla Vinr,iio c Olwas PuIJ!iea~. o orcdilo especial de 2.800 :000~000 (dons mil o oitocentos conto:; dn nHs), mn apo!i('t'S tia divida Jllthlka, 110 valm· cl() t :000$000, cada uma, e de .inro atmual de !) ·v~. l•:lfiPI,
para alfPIHirr no pag·amr11fn rle II·t•t·hos dr linha a S!'1't'lll entr·PgllP~ ]Wl:t EmiH'Pza Cl11l.~lt'1H~Iiwa ltio <l1·arHln do Sul, de m~
t~tlt·do eom a clau,.;ula 1\' do !'onfr:wln a que ,;e t'Pi't•t·o~ o deCJ'Pio n. H.20''• dl•" dr .iunlto rir> 1!-120.
Ar!. 2." J·~· o l\liniRierio da Faz!'lHla antnr·izrulo a P1niflir a~
apoliel'3 da divida J•uhliea a que se refere o arl. 1".

Itio de .Tanciro, 5 de <lrzPmlJro dr Hl2:.l, 10.'2" da Int!Ppcndrnria e :~;;· tlfl nrpnhlirn'
AHTIIUH DA fiiLV.\ BEnNAillll'f\.

Francisco

n.

A. Sampaio Vidal.

nF.-cnETo N. rtr..:'l:l--"\\n

TlECTIETCI N. 1ô.? I '1

- -

Sá.

nr-: rí

r'!ll

Pt'r:r.rc,no

1m llEZJ:\11:un llE

I !l?.1

AJl)li'Ol'fl 11 J•c.wlnt,'tÍIJ !lo (.'ons!'/ho til' ,\tllllilli.~f,·w:t!" tio 1l1111ro
{ltllll Tld(fll, 1'/1'1'11111111 /111!"11 /:!.01111:111111"' 11 1'11/)illll dt• .w.us
ll)!l'l'll('tii'S 1/11 Jli'II.Vi/

o

1'1'P~idl'nt r da lti'])U\ll ira doR E;; f arltl,.; 1c li idos do Br·asil,
alll·ndt•1Hio ao q11" l'~'!l11t'l"Pll o Han1·o lfalii-HPlga, 1:nm s!'•tk rm

.\llflH'l'Pifl t'BPI!!iC:t), :ttlflll'iZado a 1'111H'I"iOli:JI' 110 B1·a,;i\, pu\o
dPCl'Pf o 11. H. 7Hl, ril' ;,>~, Lh' 111:1 i o de l !l 11. l."P~OI\'e :lpjll'O\"Ul'

J'f'SOlrll'iio d11 Cu1t.~Pllto flp \ohnini~fra!"fío da lllPRlll:t RO!'.il'lit· ~·ri til' abril dn !'111'1'1'1JIP :t1t1l!l. qt1P. Plt•\•lll JH1t·a r\n:.w mil
1 11111": dt• l't.·i-: 'f ·•. 111111 :IHI!I''illli1 . da 1111 >::o "'"'·da. 11 t•:tpifrd dt.•
a

dadi•,
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suas oprrações no Pai1.,
t1 e junho u!Limo .

vigor~ndo

essa olevação desde o mflz

Rio de .Tanriro, á rle dezrmhro de Hl?3, 102• oa Jndeprndeueia P 3!í" f! a llPpuhlira.
AIITHUR DA SILVA BERNARDES.

ll. A. Sampaio Vidal.

Dli:GilETO N. 1G.2'1rí

-DE ú DE DEZEMBUO D)jl

1923

Concede autorização ao The London and lliver Plate Bank, Limitc<l, '}Ja1'n abril· .mccw·.w.es em S. Luiz. capital do Estodn tlu Mol'll/1/uío, c em Fo1'taleza, ca1Jital do Ceará·
O Prcsidcnto da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aUrmdrmdo ao que requereu The London and River Plate
Bank, LimifNI, auLorizarlo a ftNlccionar no Brasil pelos decrefos ns. ~!J l r• B. HWr, do l7 dt\ out.uhro riP 18!11 P !1 ele agosto
ti~~ 1!H 1. ro!'lpPcf iyanwnfe, rPsolvc eonr·Nlrr nufm•izat:ão ao
mesmo !Junco para ahrit· succursaes em S. Luiz u Furt.aleza,
r'apifnr"' do::: Estado.~ do 1\laranhão e Ceara.

Rio rle .lanriro, 5 rle dezembro de 1923, 102• da IndepenriPnr in P 3fíú r! a Hcpuhlkn.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

R •. A. Sampaio ,Vidal.

n:ErmETO N. !fi.2..\G-

DE

5

DFl nE:>:EMBno DF.

1923

i11JJli'ova, cmn• m,odificaçúcs, os novos estatutos do Banco doil
Fm1cciona1'ios Pu.blicos, elaborados em assembléa geml
t•:rtruonlinm·ia de 11 riu aonsto do cm'1'ente anno
O Prrsidr>nle da Hcpu!Jiica dos Estado'! Unidos do Brasil,
aLLrmdend-o ao que requereu o Banco dos Funcoionarios Publicas, rnsolvo a:[llprovar os no'vos estaLuto.s do Banco dos Funceionarios Puhlion's, el'ahorados em assembléa geral ex>tl'aordinaria de H de agosto do corrente anno, com as seguintes
n .'l'rl ifica(.'Õr.s:
.\l't. :1." Sua duração sm·:i dn quarenta annos, contados aa
da la dra .insf.alla(.'ão (janeil'O de 1891), podenrlo o praz.o ser
prorogarlo pot· dl\lilll'mr;ão da assrml1léa geral, com approvar.iio do

GOYCI'llO.

·
Art. 8. O rapital 1\ dn 10.000:000:fl, dividido em cem
mil acçõrs, do yaJm• nominal dn H;O$ cada uma: sua elevação
~(, podr>r(t sl't' fcif,a por dr>lilwmr:.ão dn accionisfas rm aRsemJ,Ir;a f.!'Pr:tl '''Jwrialnl"nfP ''"n'"'·ada para csc;r fim.
Art.. lO. O Sl!!lsrripfor quo não rralizar q11alquer entrada
dn r·apit.al nos Jli'azo~ l'ix:uloR poderá faz~l-o nos f.l'inta dias
::lll''"if'll'llft•~. lllf'rli:tn/P a llllllla dr 1 '7~ sohT'P a import.arwia
0
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subscripta, · incorrendo em commisso as accões. findo esse
prazo, e revertendo as importancias pagas para o fundo de ga~
rantJa.
.
Art. 16. Si, para creação de caixa filial, houver necessidade de P-levaGão de IJapit.al, a !'!Ubscripçl'io gerá aberta no
Estado, após deliberação dos accionistas, na fórma do art. 8,
paragrapho unico, e, na Capital Ft·d~ral, para as acções que
deixarem de ser alli subscriptas no prazo fixado.
Art. 20. Os directores eleitos só poderão entrar no exercício de s-eus cargos depois de terem caucionado acções do
proprio Banco ou apolices da d iYi.-h 11ublica federal cu.io valor nominal seja equivalente a 20 :000$, para garant.ia de sua
responsabilidade durante o mandato, e só poderão levantar
a caução trinta dias depois de approvadas as contas da sua
gestão.
Ar~. 33. A lmporfancia de cada emprP.slimo e os respectivoOs prazos para amortização constarão de tabeilas organizadas pelo Banco e submeltidas á approvação do Ministro da
Fazenda, para que pos~am entrar em exroução.
Art. 34. A taxa de ,iurol'! dos emprestimos não excederá
de um por cento ao mez sobre o capit.al realmente devido.
aecreseida, porém. da ele mrio po1· ee11tn, pal'a garantia, segundo o systema Prjce.
Art. 39. O Banco dará fiança para aluguel de casa, ou
para qualquer outro fim, aos funccionarios que ten'ham dado
ao mr!'.mo proem·ação, com a ci!'l;umstancia rxpressa de ter
sido feita a consi;;naç:lo resrwctiva. Nas tran~aceõe~ feitas pelos funccionarjos, em que o Banco fôr intermediaria, a commissão será estabelecida entre este e o mutuario dentro do
limite de um e meio por cento.
Art. 45. Aos funcoionarios e herd·eiros de serventual·ios
que, devido ao proCieS.So doe apoc:;entadoria, ou a.o processo de
habilitação á percepção de montepio, firarern sem rrcursos,
poderá o Banro, como procurado!'. medianln nrcftrdo prévio,
occupnr-~e des~es processos, liquidando-os mediante commissão nunca excedente de um e meio por cento ao mez e fazendo
os arteantamenlos, não só para :u:. rlesrwzns dr hahilitação,
romo para a mannfenção, :JI!\ ser incluldn rm folha, para effectivo recebimrnto, o inactivo, nu pensionisfa.
Art. 68. Fica a directoria autorizada a modificar as
200.000 ncGÕPs de 50ti cada uma. actualrr:en te existentes para
o fim de. unificadas de duas em duas, serem represcntad~s por
fOO.OOO acções novas, do valor nominal de 100$ cada uma.
Rio de Janeiro, lS de dezembro de 1923, 102" da Independencia e 35" da Republica.
ARTHUR

D.\

SIT.Y.\ BERNARDE9.

R. A. Snm.pnin Vidnl.
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DECtH~TO N. Hi. 247 -

nÉ

5

fiE DEZEMBRO t\E f 923

Pttblil:!a os aúhesõe.~ da E.sth.ortia e Bnwei á Coll1Jett('ão lnfrl''wcionnl lradiu-TrleymrJhica de Lrnt111·es
O l're~id~ltle da H.epnhllca dos E;·.tarlo~ llnidos do !Jr~lsil.
fn p11hlkas a' adhe!'!ües da.:l!:stonia e Hnmei á Uonvenl,)ao lnternaeional lladi,J-tnle~raphica, assignada em Londres a 5 dé
Jnlho de 1rl12. conforme cornmunicaçãn da Grã-Bretanha
transmittida ao Ministerio das Relações Exteriores pela Embaixada Britannica nesta capital, por nota numero 131. rle 7
de Novembro ullimn, euja traducção offieial aeompanha este
decreto.
Rio de Janeiro, 5 de Dezembro de Hl23, 102" da Independcncia c !15" d;:: Republica.
AuTHUR DA SILVA BERNARnES.

José Felix Alves Pacheco.

TRADUCCÃO
N. 131

Embaixada Britannica
Rio de Janeiro, 7 de Noyembro d3 1923.

Senhor Ministro
•..:om referencia á no la n.
52
do Senhor Stewart rle 26 rle Abril ultimo, relativa á Convenção Internacional Harliotelr:>gntphica ac;-;ignada em Londres a 5 de julho de
1912, l0nho a !wnra de informar a Vossa Excellencia, de
ordem do mcn Governo, qnr lhe foram notificadas as seguintes adhesües á dit.a Convnn~.ão nas datas abaixo mencionadas:
INhrmia - I de .Julho rle Hl23.
Hrunci -- 1:~ rln Retemhro de Hl23.
~\proveito esta opportunidade para renovar a Vossa E:.t,.
ccllcrJuJa li" ;-;c~:w1 an•:a" da minha mais alla consideração.
John Tilley.
A Sua Ex c ellencia o Sr. Felix Pacheco,
Ministro das Relações Exteriores.
Rio de Janeiro.

bECRE'l'O N. ltl.2íR-

DK

5

DE IJgzEMDRO

OE 192él

lJoncede á Companhia Brasileira Carbonifem de Arm·anguá,
p1·oprietaria das jazidas carboniferas de Crisciuma, município de Amranguá, Estado de Santa Catharina, ns favores cuustm'!tcs elo decreto n. 12.1J43, de 30 de nw1·t~o rte
1918

•

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra!.il,
usando da autorização consta.nta do art. 80, n •. U, e seu pa-
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ragrapho unico da lei n. -1.632. de 6 de janeiro de 1923, decreta:
Art. 1.• Picnm concedidos á Companhia Brasileira Garbonife.ra do Araranguá, proprieta'ria dar; jazidas carbonifera;;;
de Crisciurna, município de Araranguá, Estado de Santa Cal harina, os favores constantes do decreto n. 12. !J.i3, de 30 do
marco de I!HS, mediante as seguintes condições:
I
O fiovl'I'IH' Federal Pmprestará á Companhia n,·a::;il(•iT·a
Cal'!.JonifPra 1lr• .\raranguii a irnporlanl'ia de t. GOU :ooo:~;, al'im
de que t'e.jam empregadoR:
r(• PIH llll:lhoranwlllu:; das inslalla!,'Úr!s. ''"' lliUI'it i 11 i:;!llll:;
e aprJJrelho:; pnm lavagcn:; I! beneficianwntu dn eanão tnl •1
uma produc~;ão diaria. no mínimo, de 150 toudada,;;
b\ en1 JH·ueeHsos eara i'abricat:ão du eoke, eom :J[JI'O\ cilé~
lllrmlo de snb-produc.tos da distillação;
c) em pracesgos para aproveitamento dos re,;iL!uo,.; do carvão, taes COilJIJ pyrite:> ou f'nxofre lias mes111as.

11

O empre~timo, a quu se referC\ a: r~otulir~.iio anLf'rior. s•)
será effr>ctuado depois rle lavt·ada a escriptura ·rlu primeira. ll:ipotheca ao Governo de lodos os bens da üompanhia, r~>fm·entes
· ás ,jazidas carhonifcras, com todos os suus terrenos, i·n~.f.alh
•:ões, e feita: a avalia~:ão a rtuc ::;e refere o ar L. 5o do referido
dccretn u. 12.9·í3.
111

O c:mpresl.imo sr·rá l'eito pelo prazo 1fn doze annus, a con~
f.ar da data !'Tll que se tornar effr>ctivo, Yr'Jlet'I':Í. desde entií11
o juro annual de cinco por cento, e sr>r:í. antm·fizarlo Pll1 rle7.
presla~;ões iguacs, comprehcndidos os Juros respnel iYns, a colllar do fim do segundo anuo da data da e~eritllura da hyvolhcca.

IV
.\ !Jl'ÍIIIeira llliiOl'Lizat;ão :;nr(t feita dt~nl.l·o (jp S!'SSU!tla ,\Í'Js
deJJOit~ de findo o prar.o rle do!ls anno;.;, a que s·r~ l'Pff're a eon-

dir;ão terceira IJ as SCgllÍH[!lS dcnfro rio S!.'SSI~Illa dias UCIJOÍ~
dP findo earla nrn dos anrws lllf et·ioJ'c:s.
A companhia voderii, entretanto, aprussm· n rrsgaLc Jo
ernprestimo com o pagamento, J10l' antedpar:ão, de qnalqu<w
quantia, devendo, .em tal hypothese, ser feita a deducr;ãu du
j urn correspondente.

v
O pagamento drssas amortizaçõe~ vorlcr{t ser fcilo, n•J
todo ou em vurlP, a ,juizo rio Governo, om coutbtlliLivci bru~o
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ou beneficiado, ao preço fixa,9o. dentro dos sessenta: dias. a
que se refere a condicão IV, podendo a entrega do cornbustivel ser feita por fornecimentos 'PW::Ciaes, no decurso do aunu.

VI
A C:ompauhia Brasileira Carbonifera de ;\rarangllt<'Í oil
,.,,111!H'ornett.c:
a) a: franquc•ar aos Iiscacs do Governo todas as sua~ drJWlltl~ncias, fo•·necendo-lhes todos os 'esclarecimculos p1~dido3
P a submd ler pl'éYianiCnte á approvação do ministro da Agrtenltma. Industria c Commcrcio todos ~~s planos de alterações
rs,cnciacs r.. hrm assim, o:; proccRsos novos que resolverc.n
<tdnptar 1'111 s:"J:'i l'Slahelccimeutos;
IJ) a ;~dmilf.ir rm ~mas minas aprendizes até o ll!ÍBÍIIIO
•'•: "•~z. P "" ahJIIlltos, CJlll) t•oneluireni o curso da .I<:s,·ola de 1\'li.-·
lr:IS IH\ (I l'lll'~·· indusiJ·ial tia Escola Polyledmiea ou ue uuI1'11S insli lnl os I'Ong·rner·cs, al1~ o numero dn Llous, incliea(!IJs
]'"lu l\liui~!1:rio da Agrkullura, Induslria e Com!lter·cio, gatanl indo-lhPs l•Pio prazo cil~ dous anuo:<, desde IJUI) nãu pi'IJJudiquern a hoa tlT'IIem do estabelecimento, nma diaria de 2~~
a 5!11 para 11s primeiros c de 10$ a 15$ 11ara os ultim0s, cor:'..!
lomw ··~ SPL'Vi1;11s qrw veestarcm;
c) a !Jenafieiar, velo menos, a metade de wa vro'luccão.

VII
O nowrno Ft>dct'al

estabelecerá nas estradas de l'el'l'o
dn: União 11 llH'IlOt' frete possível jJal'3 o cor11lmstivel
nal'ional r para os produrlos dellc derivados, r.omo o colw tJ
o a leatrão, I) ainda !)ara aH pyrites residuacs da sua llUrifica~:ãu'
1111 para o rnxrrfrc drsJa·s cxtrahido c promoverá aeeôrdu eonr
:~o; ,·.~tradas de fPtTo e companhias de navegaeão tltte gmmrem
1lns t'avm·es da União para que reduzam ao mínimo as suas
tal' ifas para taes arl.ig·os.
P llllvio<:

VIII
() C:oVI'I'L\<1 Frd!•J'al poder(t cunccdm· uliliz<LI.:ão un rurcy·~
hydraulil'as de s1~11 do111inio para a explomc;.ão e dcsenvolvimenlo uos snrvir.os da fiompanhia Brasileira Carbonifrira de
.\t·:~ranguú ..rlc~rln que lacs fort;as não sejam necessaria!> ao~
sprvir.os fcJerae~.

IX
U (iu\·Pt'J\o I<'Pdm·al poderá, em qualquer IPmpo, t·equ isitat•,
JJOI' neeessirlad!' dn saiY;u;ão publica ou em easo de guel'l'a, as
UHiHas c d1~pendPtltlias !la Companhia Bmsilcit·a Carbunirct·a
d1~ .\rara11guü, de ennfot·midade eom as leis euJ vigo1·.

X
.\ Companhia Bra~ih~ira Carbouife1'a de Araranguá so
olJt·iga a t.:tlllllH'Íl' f.odas as disposições constantes dos decretos
11,;, 12.!H:J, dn :Jo de uwrço de 1918, c 15.211, de 28 de dezembro de 1!J21.
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xt
A falta de cumprimento de qualquer 1las olll'igaçi'íes assumidas pela Companhia Brasileira· Carbonifer:a. de Ara~a~guá
será punida com multa de 1 :000$ a 5:000$, a JUlZO do mm1stro
da Agricultura Industria c Commcrcio, elevadas an dobro nos
casos de reinr,idencia.
XII

O Governo Federal poderá estabelecer uma quota annual
de contribuioão da companhia para despezas de fiscalizacão ·!
XIJI
No caso de duvida na intcqwetacão do rcspedivo conl.raclo, será ella resolvida por arhitragem, escolhendo cada uma
das partes, dentro do prazo de sete dias, o seu arbitro, c estes,
entre si, um outro, que servirá de desempal.ador quando não
houver accôrdo entre os primeiros, sendo o se11 laudo acceito
e consirlerarto definitivo por :unhas a" parl.c:o.

XIV
O presente decreto ficará sem effeito si dentro do prazo
de 30 dias, a contar de sua publicação no Diario O{{icial, não
tiver a Companhia Brasileira Carbonifera de Araranguá assignado o respectivo conl racto no 1\iinistcrio da Agricultura, Industria c Cornmcroio.
fi io 1le .Tanciro, 5 de dPzPmhrn d1• 1\12::. I o!" da lndrpcuUPneia c 35" da llcpnbl iea.

Am·aun

UA SILVA BimNAIWES.

Miau.cl Calmon dn !'in

'DECRETO N. 16.2.19-

DE

5

t:

ltlmcida.

DE DEZEMBR0 DI';

1.923

Concede t.í. sociedade anonyma Ateliers de Constructions E'lectriques de Charlervi nu.tv1•ização 1Jam j'ttnccionwr na llcpublica
O Presidente da llcpubliea 1los Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyrna Ateliers
de Constructions E'leclriqucs de Charleroi, com 1•éde em Bruxellas, Belgica, c devidamente representada, rlecn:la:
:\..I'Lig0 uni co. [!;' I'<JDel·dida ú ~oeicdadt:l an<'n~·ma Ateliers de Constructions E'lectriques de Charlerui <Hilorização
para. funccionar na llepublica com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que a este acompanham, assigna-
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das pelo ministro do Estado dos Negocias da Agriculturà, Indusfria 11 Colllnwrcio, ficando a mesma sociedade obrigada a:
cur11prir as formal idades exigidas pela legislação em vigor.·
Rio de .Janeiro, 5 de dezembro do 1923, 102° da Independencia c 35° da llepubliea.
AllTJI Ult

DA SILVA

llEitNAfiDES .,

Miou.cl Calmon du Pin c Almeida.,

Clausulas que acompanham o decreto n. 16.249, desta data
I

.\ sorif'dadr· :nwnyrna ALelir.rs de Constrnctions E'lectri'T''r·" "" Charlpr·oi ,; obrigada a ter um reprcseut.ante geral no
Hra~il, r·om Jilf'IIOs ,. illimitaüos poderes para tratar e defini-

f.irnrllcnto resolver as questões que "le suscitarem, quer com o
(:overrw, qn,.r· e11m pat·ticulares, podendo ser demandado c reci'IH•r· cila(:iio inirial pela Companhia.
II
Todos ns ar·. I rr:> que

r r·aUear no Brasil ficariio

sujeitos
leis fl regulamentos o á .iurisdicção.
d!' sPus 1.rih1111ar•s jwliciarios ou administrativo.~, sem que, em
l.r)JilfHJ nlgmu, possa a refPrida Companhia reelamar qualquer,
excr•p(:ão, fundada em Rcus estatutos, cujas disposições não
pndt·r·iío scrvi1· de base 11ara 'lualquer rcclamaç.ão concernente.
~i c'\t·eu•;ão da.-; oiJras t•u sct·viços a quo elles se referem.;

nrr i(':nnerill' ;ís T'P~pr•ntivas

JJI

Fit·a drpPildl'll I r de aul,orizaeão do Governo qualquer, alteração qne a Gon~pnnhia Lenha de fazer nos respectivos esUtlulos.
'
Scr-lhe-ha cassada a auf.orização para funccionar na Rr:-'
pnhl ica se iufring-ir rsf.a elausula.

IV
l•'iea rmknrlidn qtw ;r. anlori7.ação é dada sem pre.JUIZO do
priwipio dn al'har-.~r a Companhia sujeita ás disposições de
di r <'i lo q11e regent ns srwir~dadcs anonymas.

v
i\ infJ·acçãn de q11alqucr das clausulas para a qual não.
t'·,l••.i:t conriuada pcrra r·sv<'r·ial sr•rá punida com a multa de
Lcín do 1923- Voi. lU

2i
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um conto do réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e,
no caso de reincidencia, com a cassação da aqtorizacã·o conce(lida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
clausulas.

Rio de Janeiro, 5 de
du Pin c Almeid41.

f~1embro

de 1!)23. -

Miuuel Calrmm

Concede ú Socicdadr~ Att,•nymn ,\ Bdlt.r 11 1'scwlum. u.ulol'i"'r(:ão
JWI'U {111lCCÍ0Jl{l/' 1: OjJlii'O 1.'11 OS 'I'CS}II'<'Únos nsfa fn( IIS

O Pre~idente ua lll'puhliea dos \·:~lados llllilll)s dtt Brasil,
att.endendo no que
I'!'IJU~'I'!'l'Uill I'.
t•;lf'fd~>r·iadis, .Joaquim
Brandão Guedt';.; Pinltt P ou ll·n~. na qual idade d1• 'lll'~an izadores
da S'wiedadP Anonyma .\ HP!la I'Psead,>t·a, enrn '"'dt• w•sl:1 ci-

dade du Rio de Janeiro, decreta:
~>\J:f.igo nnieo. I<~' eoncPdvla (t Rneiedauc Anttnyma A Bdla
PPSimdo't·a. a ui m·iza~;iio ·par· a ,rnnn:immr· P fkat11 app•r·oyados os
Psl.al.·ulos qttP f;,rant :Jipt·r•sr•nlaclos. olil'ign.üa. ·por,•m, a mrsma
soeirdaclr a Cli!HJ)I'ir· a"\ forntalirlaot!P~ niiPrior·r·~ exigiria~ ]leia
IPg isla~·ão em vigor.
!li o lln .Tnn"il:·u, 3 de "''t.' mht·o dl' I \J:2:J, 111:2" da fmlc.pcndcucia c 35" da HcpulJJi.,·a.
All'l'HUH u.\ ~!LV.\ BrmNM1lDES.

Jliancl Calmon dn Pin c Almeida.

DECflETO N. J(i.:!'•l

~- I>E

1:2

Abra, pelo MinistCI'irl do Mlll'inha,
para 110fJUIIll1nlo ti Sof'ierl111k
Amazonas

(J

m: llEZI:tttnto llE

l!l?3

CI'Nlito csw~cinl UI] 1!i:tH6$,
l'lll'llluw·~o. Rcllr(icr~ntc do

O Presidente lia Hnpnblica dos E~l ados Unidos tio Brasil,
usando da autoriza~;ão contida no dcl'rcLo legislai iyo n. 1. 752,
de 28 de novembro rln 1!l2:l, resolve abrir, pelo 1\Iinist.Prio da
Marinha, o ercdil.o espeeial de rjuinzn eonlos quinhnnlos c quarenta e seis mil ]'(\is (Jr-1 :fí1!i$), destinado a pagar :i Snckuadc
.Porhr~ucza Jlr'nl'fii~Pill n do Amazonas n IJIW a Faw·nrla Nat\iorml sn au·.lm a tkvnt·-lllt•, pt~lo 1.mlall!f'lllo llospil.alar tio pm!l:!oal da l•'lul ilha e .Esnola rl1~ ,\prenrlizns l\larinlteiros do Atuazonas, durante os annos de l!JOH e l !lO\J.

Hio de Jarwir·o, 1:!. rio rlPzeiuhr·o
dcnc ia c 3fí" da llcpuhl ic.a.

rlt~

I\1:!::, 111'2" da lndepeu-

:\1\TILUI\ 11.\ :-)tt.vA HmtN_\fttJES.

,\lc:raJU.Ii'ÍIW

Furin

tlu. ,\lci!CUJ'

Aal'O!'I DO PODEI\ gXECUTIVO

DF:CTH<~'PI)

Es/1(/)(~fr·e,· "·'

N. 11\. ".rõ2- NÃO FOI PUBLICADO

íulcl',,licios

Ji"l'll as p1·omoçúcs 1/os o{{iciaes do
('urpu fi,: Palrrir's-.Uúrcs

O Pn~.-:idr1JI e da llcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
tio ar.l\Ôrrln eo1n a autorizaçfw do ar!, 13 rlo dcercto n. 4.015,
dr• !) !IP .ianr)il'n rir Hl20. rrvigorarla pelo Ul'L 11 do 'IJpcrr-to
11. /1. li21i, de :1 dt• janpiJ·o do corrente anno, e trmdo em vista
a nce!•ssidade de nwllwt· regularizar o serviço dm; patrõesmt.rrs nas t•api I an ias r arsenacs ria llcpuhlica, Jlllra conveTiir'TH~ia da adnünislração nayaJ, decreta:
Art. 1 . o Os 'wgunrlos f cncntcs patrõcs-môrcs deverão perIIJalleeet·, 11o 111 inimo, lt'PS annos no posto c rm servi co, interI'PllltJidus ou sr•gu idauwnlP, em qualquer capitania de 3" classe.
"\rt. ::." Os primeiros tenentes patrõPs-móres deverão
pennanecer, no minimn, tres annos no posto c em scrvi(;o, inIPrrompirlos ou srguidamrnf r, em qualquet· capitania de t•
c las:-e ou d(] 2' classno
Ar lo :l." Os capif ãcs f cncntcs patrões-m6rcs 1lcverão perlllancePJ', no minimn, t1·rs annos no posto (] Pm serviço, intcrrPrnpidos 1111 :wgu idanll'nf c, em qualquer dm; a rsPtmes de Marinha.
Ar I . 'J." Fieam rr\·og·ados, nessa parte, os al'l s 125, 126 e
1'?7 do !'f'gul:unPnlo approYado pelo decreto n. 14.250, de 7
do julho "'' J!J20. n 111ais rlisposi~:ões em contrario. conservadas as quo Ias de promoçfto.
o

Hio de .Tanniro, 12 de dezembro
e :mo da Itrpublica

dr~nc ia

d~

1923, 102° da Indcpen-

o

AllTIIUil DA SILVA BEilNAilDES.

Alc.randrino Paria de Alencar.

DECilETO :-1. 1H.:!r-o.í ·- ng 12 llE llE7.RMBHO ng 1923
SIIJtJII'ÍIIIi' 11111

lnrtur "'' :!" r·sr·riptnrario da lnspcr:lvria Pr.deral
1ú~

O

l'rP~idPnle

( Jfn·,,s rontro os Sct:ras

da ltPpuhliea dos J<:sfarlos llnidos do Bmsil,
da :tfllrll'iz:ll;iin t••mslante rio art.. 2" dfl decreto nuJIII'l'o :1.!1'10, dr• :ll dt: dt•;.wnJin·o dr~ J!l19, decreta:
.\ri it:" 1111ir·"· l<'iea i;upl.ll'imido um Jogar de 2" escriptut·ariu do quud1·o do pc>;~oul effcctivo da Inspcctoria Federal de
u~ando
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Obras contra as Recca~. appl'D\·atlo pelo rlner<'fo n. H.102, ue
17 de rmuco ctc Hl20.
Rio de Janeiro, 12 rle riPzcmhro rle l!l2:1, 1O.'!" da Imlependencia c 35" da llepnhl iea .
.\1\Tlll'n D.\ f:iiLY.\ Dr:nNARDES.

DECilETO N. 1G.:>!ífí-

DE

12 DE

1JEZI~f\llll\11 IJF.

Hl23

ApJ)J'ovn os 1JI'Oiectos ~~ os 1'/?s}Jr.cfivos orçamentos, na impm·ta11cill. de 22 :272-~ IW ( ni11k e tlou.s I'Ontos, tln:;cntos c scknfa I? tlnus mil 1'1'11/o e tf1WI'enla e 1/0IJC rhs), }Iara cm1Jmll'tl1111'1llo de dous l'fÍrf,·s tio 1'nmal 'l'niJrJt'tío a Arnranuwí, da Hs/t'tllla ti" F.·nn /J. Thcl'l':;a 1:/tl'ist.ina.

O Prnsirlt•ntr da llr·puhliea dos Estarlos Unido,; do Brasil,
aft.cm!endo ao <JIIP r•~qttr•n·u a Uumpanltia Brasill'im Carbonifera de Araranguá, C!ill[l·acfanl.e da r~oHsLruer;:1o do ramal de
Tubarão a Araranguá da E:; f rada dP Fr~I'L'o J). Ther('za Christina, e tendo em vista as in rDnnaçües IH'r•sl a.das Jlcla lnspectoria L•'r•deral rias Estradas, dr)l"l'<'la:
Art. 1." Ficam approvados 11:1 coufnrmidadiJ !los documentos que rom este hai~:utt, ruL)J'ir:ados pnlo dii'ecfor geral de
Expcuienf.e da 8ecn~fat•ia de t<:sfa.do do 1\liui,;!,r•J'io da Viação e
Obras l'ulJlkas, os projeel os e os J'esperlf.iYos rH·çamcntos, na
irnporfancia lic 22:~72$1.\!l (vinlecdouseonfus, duumfosesetcnla u dous wil ccnf.o quat'Pnla (' novn n\is) organizados pela
lm;{lecloria l<'r"leral das E':lf.radas pa1·a entpr·rlr::tlttr•nfo dos eürteH
comprehcnrlidos enlre as I'Ritv~a:-; lt'78-IU a ,'IH!I ·~ fíHH a li~i dn
ramal de Tubarão a ,\raranguú da Estrada d(l Jo'erro JJ. Thercza Christina.
.
ArL. 2." As desp<)ZaH que forPm devidamente apuradas, até
o maximo do orçamento ora approvado, correrão por conta
da conslrucção do referido ramal, depois de rnPrlirlaR e avaliadas as obras pela fiscalização local.
fi i o de .Janeiro, 12 r! c dezrmün·o dn I fl2:~. 102" da lndependencia e 35" da Hcpublica.
AllTHUil ]).\ f:ili.V.\ BErtNAfiDES.

Fmncisco

J)F.Cilli:'I'O N. hi .,'.'fí(l

~- ])]';

12

]I]';

IH:/.EnlliiO

Sâ.

])E

Hl23

Am1rnpn o JII'II.Ít'r~ln c "1'1.'11111"1!/o, na ÍIII.)!01'trwritt rlu !iO:!i6.9.$66.1
(dHt'''''llftl ''llllf11s quinhr'/1/11.1' ,. SI'SSI'IIJII ,. nrmr: uúl. scisr:cnlos e sessenta c l.l·cs l't;is), 1lfl.1'n tWff1/l.t:nfo do armazcm c I' C{ onna drt estação de Jym·azuma, lln linha de Iaarapavn tl UIJCI'IIIm, 1l11 CoiiiJ>rmhitt Mouyana !lc Esll·adas de
Fm'l'o

O Prc.sillente da llPpublica dos Esf.ados Unidos do Brasil
attendcndo ao que rrqJH•n•n a Companhia l\Tng~ana de Estra~
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dc.s de Ferro concessionaria da linha de lgarapava a Uberaba,
e de aceôrd~ com as informações prestadas pela lnspectoria
Fnderal das .I<.:stradas, decreta:
Art. ·! • o Para angmnnto do armazem e reforma da estar:ii.n de Jgarapava, da llnlla de lgarapava a Ul)(~raha, fica~ appr<JYados " prnjee! n e o orçamento na 1mportancm de
f> O: :J!ifJ.'l:iW:: (r· i neoc~nl.a eonl os quinhe-ntos e sessenta e nove
111il ~l'i>WI'Ilil'i; e t-w~sr~nta c t.rcs réis), de aecôrdo com os doI'III!II~IIio~ qlll' '~'''': r·· 'p baixam, rulll'icados pelo director geJ'al "'~ Jj;'\p<•dir~lli<' da f:'eere!ar·ia rlP Estado do 1\linisLerio da
\. iar:iio c Uliras Pnhl i cas.
1\rl.. :! . " .\ dl'spr•za que für de\·idamente apurada em tomada <Ir~ r·onla:; J'l'gnlai', all~ o maxirno do m·çanHmto ora apPI'OYado, in~l'l'l'\1'1'-:;r~-lia 11a conla do ca]Jilal da referida
linha.
Ar!. :J." Fiea mai·cado, para conclusão das obras, o prazo
"'' einr~o mr·z,·s. r·onfado da dafa em qne a pet.idonaria receber
n,tfifil':tl:iio dr•,dr~ rlr'l\l'l'fo.
Hio de .laJwit·o, 12 llr~ tlezrmbro de 1923, 102" lia Independ<•IJI' ia e :l~" da lii'Jlllillien.
AH'I'UUR

DA

SILVA

BERNARDES.

Ji'mncisco Sâ.

DJ•:CHl~TO

N. 1(i. :_>;;7 --

A}JJ!I'IIIW. o Jil'n.i''''/o e

DE

12

DE DF.ZE!'1BHO DE

1923

m·çumento, na importancia de 44:021$638,

1'1'lnlit•os 1í r·ullslnu:('lio de nm. posto telearaphico no lcilometro :)2.'/,:iíO, do J'lllll!ll tf,. 1'ibauu, da Estrada 1/e Ji'en·o
Sor"''"''lllltt

O PrP~'irlpnfc da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
a f IPndPnclo ao que t'r'IJllPJ'PU a Estrada de Ferro Rorocabana e
dP nccr'll'do r:om '' 1[111' pr·or1oz a Inspeeforia I<'<'dPral das Esf r:tdas, decrl'l a :
,\ l'i.. I . " Ficalll appro\·ados o Jll'ojecf.o e orr.:ament.o aprespnf arlo:-: ]JP!a .I•}; I rar!a dL' Ferro Soru!'abana, os quaes com este
baixam, t•trlll'ieadP' pelo direetor geral de Expediente da SeCJ'Pi m·ia dt• l•:sr a do dn 1\Ji.n islerio da Viação c Obras Publicas
!'Piai i vos :í. cuHsh·lwt:ão rln um posf o f elegraphico no kilome~
I m :J:?:J.:Vto, rio r:unn I "" Tihagy, da rnferida rsfrada reduzido. u OIT:tlll<'llio, ú iHl]Hn'fancia dn V! :021$G:l8 (quarenta e
qua!ro contos Yinfc o um mil seiscpnlos r !rinta e oif.o réis).
eonl'ol'lll~' as l.,,,.,.,.,.,:íiPs IJI'ilc~ fnilas pnla Inspt•eforia Federal
1 l:1 ~ l~sll·a: !a~.
,\ t·L. ::." \ dt·~pr•za q11e, a f,; ao llmximo do m·r·.amenf o oru.
appl'o\ a do, rt,. l'i'l'<·r~f.i\·anl<'llfl) r()a)iz:ula eom a crHisfrucção do
p<d o I1d••:!ra1 ,Jt ir·.o. si•r·ú i m:eripl a na r·onta de capit.al do meneiona\lo r·ar11al. dq)()is de dc\·idaml'nf.c apurada em regnlar
'"'''ada de ''"nla,.;.
\ 1'1 . :t. Pn1·:' a c·on('lusiio dC' todas as obras Jll'CYistas. flca
q
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marcado o prazo de 6 (seis) mczes, a contar da data em que
a requerente fôr notificada do presente decreto.
Rio de Janeiro, f2 de dezembro de HJ23, f02" da Indepenrlcncia o 3tí" da RPymhlica.
AnTIInll DA RI LV.-\ BEHNAHDER.

Frnnf'isru Sti.

DEC:HRTO N. I (j. -.::,H - . IJI: f·?

IH: DFfiEI\lllHO OE

I !1;?:1

Ab1·e, ao Ministerio ria Viaç·lio r 0fJ1'o.~ l'uiJlicus, o credito cspecinl ti r .100:000$000 (tresentus contos de 1·âis), para au.J:iliar a construcção do.~ nmJe p1·iuwi1·os lcilrnnrtros do 1'amal de l'vrfo !lll'm·c a Fiamrío, 1101' llll'in dt· emisst1o de
apoliccs
O Presidente da Repuhlica dos Estado;; l Tnidos do Brasil,
usando da anlorização con!'lfanfe do art. 95, da lei n. 4.632.
de G fip .imwiro do t'.ol'I'Pilil' anno, e !I'IIIIo ouvido o Tribunal
de Contas, na fúrma do arl. !13 do regulanH'llt.o approvado pelo
dccrcl o n. f5. 783. de H dr noYcmbro dt' Hl:22, rl'so!Ye ahriL·
ao l\Iinisferio da Viação n Obras PnhliraH, o t't'Pdito especial de
300:000~000

(Íl'I'SP·nlos eonlos dP r•\is), para auxiliar· a eon-

slr·twc,:ão úos nove primc•i1'o,; ldlurndr·o,; rio l'anml d<' Porlo Alegre a Viamão, t• :n:foriza o J\lini><IPI'io tia l-'awnda a <'miftir
apoliccs ela divida puliliea do Yalot· rle 1:000$000 (um ronfo
de rtlis), cada uma, r Juro amHml rll' fí o/o, papr~l. <'111 ntllllf'I'O
sufficirnlr pam prorlnzir· a r!'I"Prirla impr11·lanL'ia rlc• :100:000$
( lr·rspnf os conlos de r(• i s) .

Rio de Janeiro, 12 de rlr•zrmbro riP 192:1, 102" da Indrpendencia c 35" da Repuhliea.
ARTHUR

DA

S!LYA

BEilNAilDES.

Francisco Srí.

R. A. Sampaio Vidal.

DECRETO N.

DECRETO N.

16.259-NÃO FOI PUBLICADO

1G.260- DP.

12

DE DE7.El\Tnll0 DF.

Hl23

Abre, ao Ministe1'io tlti Viaçlio e Obm.ç Publicas, o c1·edito es]Jecial de 2. 430:000$000 (dons mil quat1·ocenlos e trinta
contos de réis), JU11'a attender ao 1Wgamento que {ôr devido â Tlw Amazon Rivm· Stenrn Navi(fafion Company
(1911), Limiterl, Jlrlo
1.923

sel'l·i~·o

de nm:e'l!ll.'tio, t•.u•rutarlo rrn

O Prrsirlnnfe da !IPpllhliea rins ICslarlos Hnirlos do Brasil.
wmnrlo da auloi·iz:u:iio l'tl'lrRinnlr~ do :tl'l. f\" do rlt•er·PI.o !Pgislalivo 11. !l.li7!J, dt• ''\ dl' .i:nll'il'll dt• l!t·•::. ,. all<'lllf<·ridu at• di~-
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posto no art. 97, n. XXVI, § 4• da lei n. 4.632, de 6 de jaIwiro do corrente anno: depois de ter ouvido préviamente o
Ministerio da Fazenda e em seguida o Tribunal de Contas, llla
frírma estabelecida no ar! . 93 do regulamento approvado pelo
de~ eTc! o n. Hí. 783, de 8 riP novembro de 1922, resolve abrir,
ao l\linisleJ•io da Viação c Obras Publicas, o credito especial
dP dons mil quatrocentos e trinta contos de rc\is (2. 430 :000$),
pam all.ondrr ao pagamento que fôr devido :'t Thr Arnazon I:liYt'l' Htoam Navigaf.ion Company (1911), Limitnd, pPlo serviço
tiP •navPg:u·:ío da .\tllawnia, Pxnctll.arlo dr~ janeiro a drwmhro
til' 1()2:3.

fiio de Janeiro, 12 ele riPzrmbro rlc 1923, 102• da Indcpendencia e 35c da fic1mblica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Franciscc Sâ.
\

1>ECIH<!TO N. !(1. :!til -- m: 12 DF. DF.ZE!IlnllO DF. 1923

l'ttlilica a arlhcstío do. Jlun(I1'Ía rís Convenr;úes de Ui de Março
de 188fi, 1'1'/ofil'll
hlil'lwiíes

tÍ ]H'1'11/.Uia

de

dor~urnentos

o{{iciHes e pu-

O Jlt•rsitiPnle da Itc•1mhlira tios Esfados Unidos do Brasil
faz vublica a adh<•srw da Hungria ú Convrnção para a permuta dn rloeumenlos officiaes e. publicações scirnLificas e litterm·ias, assignada mn BruxrllaR a 15 de Março rln 188G, assim
como famlwm :í Convenção paea a permuta do jornal official
c dos annaPs c dor·.ument.os parlamentares, firmada igualmente mn Bruxellas naquella mesma data, conforme communicou ao Ministerio rias fielações Exteriores a Embaixada da
Hr>lgi!'.a nrsl.a rapifal, por Nota de 30 de Agosto proximo passado, eu .ia lraduec:fío ol'l'icial acompanha esl.e dcnrcto.
ltio de .lanriro, 12 de drzr•mhro rlc 1923, 102" da IndcpcndPncia c 35" ria Hrpuhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

'l'fiADUCÇÃO
RMP.AIXAllA DA BELGICA

fiio de .Tanf'irn, :lO dr Agm;fo dr 1923.
N. 1.0GO.

Rr>nllnt• l\linislro,
. . A LPgTH;fín da lluJtgria r>m Bl'UXr>llas parf.ic~ipnu ao Senhor
i\l!IIH<f.t•n dos N<·got•io~ l•:slrangriJ•os, rm data dP :w de ,Julho
dt• 1!1:!::. qtll' o~,.,, (:o,.,.,.no, 11sando tia faeuldatiP J'PSPt'VlUla aos
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Estados não signatarios das convençõP~ lle pormuta de 15 de
Março de 1886, declara adherir a esses actos diplomalicos.
Vossa Excellencia não ignora que, nos lermos das mesmas
disposicões convencionacs, cabe á Hf'lgica notificar ás Potencias contraclantes c adlten•Illr~s aR adhPsõcs que se verificarem.
Por conseguinte, lrmho a honra de communirar officialmente ao Govrwno dos J•~slarlos llnidos do Beasil a adhesiio da
Hungria :ís ConvP'Il(:Õr·s dP 1 ;, de Marr:.o di', 1H8G relativas:
1•, :'ts )IC['rnutas inl.r•J·naciona<'s dos d•wllnwrllos offieiaes c
J>ublicar:ôi'S seicnfifieas e lif.to>ral'i:ts;
2", :í ]H'l'lllllfa inmwdiala do jornal oiTici:rl assim eorno
rios annaes ~~ dor~unwnl ••s J•:u·lanwnlarPs.
Aprovcif.o csla or~easi:io, ~··.nhol' l\linisll'o, para renovar a
Vossa J~xcell,.ncia aR sr~g·tll'hlH)IS ria .nrinha nrai~ :tlla r·.onsickração. ---- J. Jklwrthrl rf,. llllr'I'~"U.

D'ECTIETO N. 1 G. ?li" --

n~<:

1.2

lll~ nEzE~TnlliJ n~<:

Hl2:l

Pnlilir:n as wlhr·siies rio Tini/i, l'olonia, I.I'!JIImin c 1'r:lwcoslo1Jaqnin 1w lnstitnlu lllll'l'llrwiullnl. dr• :\1/I'ÍI'II.IIm·o de
Tlllllll/,

O Prcsirlontc da Hcpulolir~a dos Estados Unidos rlo Brasil
faz })tJhlieas aR arllwsõns da ltepuhlica do Ilaili. da Polonia, da
Lel.lwnia c da 'J'chPr·oslm·aquia :'t Convenr::io d1· 7 de .lullto do
1905, para a creaçiío do Jnsl.ilnlo Inlernacional rln J\grkultura,
eon forme commnnicou ao 1\1 i nisl.(',r i o daR Jlnlar;ilm; Exteriores
a Embaixada Jt.aliana npsla Capilal ]JOI' Nol.a rir~ 1G dn "\gosto
proximo passado, cuja ll'ndllr·r:fio ofril'ial ar·onrpanlm c•ste rle-

rrelo.
Ilío de .Taneil·o, 12 rlP rl<''t<'lllht·o de 1~1'?:!, lO"" da Tnrl•·w·ndcncia e 35" da Hcpuhlir·a.
r'\HT!Illlt DA ~lf,V.\ HE!lNABIJgfl,

.los,:

Pc/i;~:

.11 t'I'S ]'nchr•co.

THADUCÇÃO
EI\IJL\IX.\ll.\

pg J'I'ALJ.\

Ilio de .Janeiro, 1G rlc Agols11 de 1!1:0:1.
Num". 997 - Pm;, XVII T.
Senhor Ministro,
Em nome do l'()gio Gnn•1·no IPnho a honra de communícar
a Vossa_l•:xei'!J,.Jwia qrH·. lr:t\I'JIIIo os l~sladm; signala1·ius da
convnnr;ao para a <'l'f'ar;fio d•, I n;.:l i In f n In! ''i'Jt:lr\ional de Agr·icultnra t'l!1 Honm ~~:~~Pitado n adlwsfío :'t reft~ritla eunvenção
da H~pnbl!ea rlo Ha11 r, da l'olonia, da L•~llronia ,. rla Tellf'eoslovaqma, fal :Hlhesãu .'11' lfll'llflll ddinili\·a para ll Haifi, Polo-
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nia e Lethonia a 3 de Outubro Llc 1921 e para a Tchecoslovaqnia a 20 de Allt'il de 1922.
Aproveil.o a oceasião para rénovar-lhe, Senhor Ministro,
os protestos da minha ali a consideração. -V. Cobianchi.
A Sua Exccllencia D1·. Felix Pacheco, Ministro das Relnr:ões Ex I f'!'ÍilJ'f'H, 1\ io r! f' .Janeiro.

.....
,\lu·r• ou .llinislerio tlu. flllf'l'l'll, o Cl'edilo e.çp!!Cittl de 12:0.10$,
JWrrl. ullimor u )lrtf!IIJJII~I!(o do trollwtr•nfo du I'II]JÍ/iin Mal'io
Barl11~du.

O PrPsidnnl f' da ltPpubliea dos Estados Unidos do Bmsil,
usando da a ui ol'izaçfío eontida no deereto legislativo n. 4. 652,
de 17 de ,janeiro do eorTPnln anno, e tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na f'rí!'Jita das disposiçõr~s em vigor, resolve abrir,
pelo Ministe!'io da ( ôuntTa, o credito especial de 12:040$, para
ull.imaJ' o JIUganwnf:o das riPRpPzas fei I as com o trai amenl.o do
eapit.ão do l~x<'n·ito. asiadoJ' Mario Harhedn. P seu regt·csso
ao Brasil.
_,,,
Rio rlf' J:mPiJ•o, 17 dP dPzPmbro de 1923, 102" da Indepenr1Pncia f' :l!•" da ltPpnhlir·a .
. \llTIIUI\ IM

Hn.V.\ TIEHNAHOE!'l.

,\ /!•:~.·rrndl'iuo Pal'io rlt• A Tt'111'111'.

O Presidente da Itcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da aufoeização constante do art. 80, n. 19, tia lei nuIIJero -1.G:.l?, dt~ G de janeiro de 1923, decreta:
Art.. 1 . o Fica creada. a Direcloria Geral da Propriedade
Industrial, a qual terú a seu cargo os serviços de patentes de
invenção c de marcas de industria e de commercio, ora reorganizados, Ludo de accôrdo com o regulamento annexo, assi;.:nado p:rlo l\lini:>t.ro d·a ,\gr·icuHura, Industria e Comm.crcio.
Art.. 2. o Hevogarn-sn as disposições em eont.rario.
Ilio rir .Tatnl'irn, J(l rir ckzPmhro de 1fl23, 102" da JndcpcntlPJWia e:;:;" ria llPplliJiirn.
AnTnun DA SILVA BEnNAnDES •

.11iullcl Calmon dtt Pin e Almeida.
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Regulamento a que se refere o decreto n. 16.26t'l. de 19 de dezembro de 1923
TITULO I

Da Directoria Geral
C\J>lTfiJJ) I

.'\1·1.

1 .• 1\ llil't•t·loria c:r•t·:d da l'roprir•:lrllfl'

Tttilti~írial

1er:í a ,.,,,, t':,xgu:
u)

U ('.OIIl\f'RS:.ÍO dt: ]ll'Í\ ÍJ<',~Í(lS

do

Ílln'llt:.~tl;

l1) n registro tk man·as de inlfliSI!'ia e de commPreio;
c·l o 1~xamc c encaiiiiitlt:mwnlo rios pedidos daqul'.iles qun,

tr.n<lo tnal'l':l t·e;~·i.sll'nda. ·t! 1 li:~~~1'(''1l g·ot.P!' ·da Jll'"l~'l'f~fio l":-~al 1J(H
paize ..; rp;n l'lllll o J:m:;iJ l';~/1'111 parte dt; Cllll\'l'llt:iíl's Íltfc•.rnaeional'";
cl) o are hiYarncnl n rl:~.:< lll:H·cas imw.I·ipl as no:: l'<'t:·isl r os ini t'rnac ionat'S c·nm as cnmp"LI'!ll p:;; n• d ifi:·a(;iil'''.
Ar L. 2. • A Dirr!C.I o ria Üf'l'al da l'J'O!ll'ictlaclc I!Hlnsfria \
compot·-sc-ha de durt:> scc.c:0rs: Hma pnm n :·~·n·ii.'O ele patentes de invcnriío e oult·a p:11·a o sct'\ i::o t!r• Jnareas iiD indusLJ·ia c de eonnncrr i o.
Paragrapho m1ico. JlaYcrú TIU llirnclm·ia (;Pral da Propricdadr: lnrlnstrial uma liihliol.\wca nspec ia\ a ~'"''Pc~i lo dos
assumplos allinentcs aos :·nr•:ir.o:c; a ~r·tt cat;:;11.

C.\\' lTTJ LO li
llO PERSO \L 11.\

llllli~C'l'Oltl:\

GEil.\L

Art. 3.'' O pcs'·oal th 1\ir·pef,,t·ia Q:_•r:tl :l:t l'j'l)pricdatlc Industrial será o scgu i!1le:
1 dircclor gCI·al;
2 chefes de :oeeç,fí.o;
2 primeiros offü: iar·s;
'• segundos officincs;
4 terceiros offici:w~:
2 dactylogruphos;
1 porteiro;
2 continuos;
3 serventes.
Paragrapho unieo. !'ara r• f''::\'1 !' 1'''(, ;., 1h"' invcnçiír:s,
llU\'CI':Í [res

Cllll.S\Iltlll'l'''

i l·:·.ltt:Ít'<"'.•
C: \l'llliLO Ill

Art. .\.•

sr~rfiiJ

porlaria do

1\'

11il111f'3rlllS: por rk('I'Pill,
:n1111l:d~ ..:; f11rPnt Sl'f'"''i"rr·~ a
tttini.~lro, "·' t(,. '''li''Íttll'lit"" i·•;ttr:<:'

sujos Yr·ncitncnlos

funrr.innarios
G :OOO$; por
nu ini'Pr'inr·cs
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::t. G:000$ c snpet'iorcs a 2:400$; pelo director geral, os de ven-

cimentos iguacs ou inferi ore~ a 2:400$000.
Art. 5." Serão de livre nnmeação do Governo o director
g-eral, escolhido, porém, entre juristas de comprovada competcncia, e~pPr~ialnwnl c em assumptos rlc (Jircito industrial, e os
consultores I erlmi('os, r~nlm pc~soas de reennltccilla. proficieneia Jta~ t·cspccl.i Vlt''> r•spnri:ll idar!f's.
Art. (i." O rn·~~~~nrllimnnto dos enrgns de 1·hdc.:; rle secção
P peimeiros e ~rv,nnrlos n!Tkiar·~ ser:'t feito por aceesso gradual
de funrcionnrirH de eai.P•!oria immerlilamento inferior.
§ t.• Pam os e·.~rgos do chefes de SPC<:ão a prontoç.ão será
csclush·:Bnente por !l1f'l'ecimcnto.
.
2.• Para os til'. prinwiros c scgundns offieiaes a promoção será fnila dou:.; IPn:os prll' mcnwimcnlo c 11111 terço por
:tnLiguidadc.
Art. 7." A~ nolilcar;iins dn torcrirns offiei:u~s serfio feitas
medianl c coJwurso, de ar·c,\nlo eom o dispm,to Jws a ris: 44 a
ftH do regril:tlll"lll.o npprl)vado pelo rkerel.o 11. lt.1:JG, do 13
rir- jannil'll (],~ 1\llfí.
Art. K" 1\s Jll)llWUI)Õrs de rlac!.ylograpltos ~l'l'ilo fnitas mediante exan1e rlo habilitação, do acl~úrclo c0111 as instrucções
o1·g:mizadaf; prlo dirncLor gct·al.
Arl. !l." O fmJi:eionario nomeado devorá !.onme poss~ dentro de 30 rlias, eonlndns da rlaLa da nomençfln, pn(londo esse
prazo ser l'I'Ot''';"arlo pl)r ignal lompo, a rCIJI!et·irllenl.o do in1Pl'('~isado.
ArL. 10. O dircl~IM geral designará um nffir\ial para servit' ILO sou gahincLe, ouLrn pai'U seevir como bihliol.hccario e
111ais dous rim·a sr•·virmn eomo encarregado,; do archivo de
patentes IÍl) illHll~fto e (]fJ archivo de marcas de industria e de
commercio.
Art. 11. Em suas faltas ou impedimentos. serão substiluidos: rlitTc1 ot· gornl, pelo chef1e de secção designado pelo
nlinist.ro o. emquanl.o niio f<lr feita a designação, pelo mais
antigo; o chefe de sce~ão, por um primeiro offieial d-esignado
prlo diroclnr geral, c o rwetciro pelo continnn mais antigo.

s

CAPITULO IV
110~ PE\ E !I EH I~ .\'I'TiliBIJ!ÇÕES

Arl.

1~.

nos FlJNf:r:JON !\H lOS

G0mpdo ao dirnctor geral, all\111 dos deveres

o

:oi ll'iltu i1;.õl's a <pw se rcl'erem os §§ 1•, 4", 5", 8", !l", 11, 13, 14;

Hi, 1G, 17, IH, l!l, 20, ~~1, :!.2, 23, 21i, ~R c 2!l do al'l,. 27 do
l'l'gl!l:llllPJtlo npprnvadr1 pelo dccrolo n. 11 ·":lli, do 13 de jaJll•iro de 1!ll5:
J, designar os consull.orcs technicos que devam dar parecer sobre os pedidos de privilegias de inveneãn, submettendo
t aos pedidos,_ sempre qn~ julgar cçmvenientc,· á apreciação e
'~'ame dos dn;ersos scrvtços techmcos fedoraes;
H, dirigir a n~visla de q11e trata este regulamento;
Ill, uul orizat· os n~g-islt·os de tmnsforeneia do patentes de
illYCnçúo e de lll:ll'l':ts rlr~ industria e do commercio;
IV, rcsoh·et' ~"Jhn• os pedidos do privilegias do invenr;fio c garantias de prioridade;
V, assig11a1' r.o111 o ministro da Agricultura, Industria e
Cnmmcmio a.~ pai (•nl os de invenção o titulas de garantia de
Jl r i o ri d ad •J;
VI, rni'nlvl'r sobre os pcrUdos de t•egistro rlc ma~:~cas de
indnslria l~ de CO!IIIllCn~in;
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VII1 resolver sobre o archivamcnto das marcas inscriptas
nos reg1stros internacionaes com as competentes notificações;
vrn, encaminhar, quando revestidos das formalidades legaes, os pedidoR daquelles que, tendo marca registrada, quizerem gozar da protecção legal nos paizes que com o BTasil
fazem parte de convenções internacionaes;
IX, instituir os livros neccssarios aos registros de que
trata este regulamento.
Art. 13. A cada um dos chefes de secção compete:
I, dirigir, examinar, fiscalizar e promover todos os trabalhos que couberem ú rcspccliva secção c rcmctter os processos no director geral com o seu parec.cr;
IT, cumprir c fazer cumprir as ordens do direc.tor geral;
111, manter em dia of' reg-istros da secção o a classificação
das minutas dos acfos expedidos pela secção;
IV. apresentar no dircelor p:cral, af0 o dia 20 de fevereiro.
as no I as c c\cmcnlos JHII'a o relatorio ammal;
V. J)I'OOôr ao dimd••t· geral as medidas f]nc ,julgar conn•nienfrs para a JWrl'niLa rrgnlaridade dos Lr:llmlhos da secção:
VI. arivcrtir os funeeionarios da re·spediva sec.cão que faltarem ao cumprimento tlc ~eus rkvnres e representar ao director grral quando o caso r~xi::;ir a applienção de penas mais
8everas:
VII. legalizar e auf hrntiear as côpias o documentos que
hajam rie ser expedidos pela f\f'Cr,ão, depois de conferidos;
VITJ, encerrar o ronto dos respectivos funccionarios á
hora regulanicntar.
Art. 14. Aoc: offieines eompcte rxrcut.ar os trabalhos que
l!Jrs forrml disihuitJ:os, l•em r-nmo · infor~11aJ' os respeütivoR
procef\sos sobre todos os pontos indispensaveis para o esclareeimmJ!o rlo assumpto, dn ar1'Ôrdo com ns arts. 87 e 88 do regulamento approyarJn !>elo drcrclo n. 11.13G, de 13 de janeiro
de 1915.
Art. 15. Ao offil:ial ~ncarrcgadn do archivo de patentes
de invenção, e que tcr:í a seu cargo todo o arehivo da respeetiva sceçiío. compete passar as certidões relativas aos papeis
e livros aue se aeharrm sob sua guarda.
Art. 16. Ao official ent:ancgado do arcllivÓ de marcas
1Je indusf.ria e de cornrnereio. e a cujo eargo ficará todo o archivo da respectiva secção. compete passar as certidões relativas aos papeis c livros que sr' acharem sob sutt guarda.
Arl. 17. An offieial que sPrvir coJtJO bibliothccario compete:
r, manter em bom csfado de comcrvação e devidamente
catalnzados os livros que con;,Litnirem a bibliotheca;
IJ. satisfa1.er os pedidos dr I ivros das secções. mediante
requisição rscripta dos respectivos chefes, c rcc\amal-os,
quando esgotado o prazo fixndo pelo rlircctor geral, ou, ::.ntes,
si estP. o determinar;
IH. attenrier aos funecional'ios ria directoria geral que
procurarem a hibliothcea para consulta sobre materia de
serviço;
IV, affcnrlcr. quando auf.o!'Ízadn pelo director geral. as
pessoas estranhas que prrfrnrlrrem LtWI' alguma consulta.
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Art. 18. Ao porteir-o c.ompete:
I, abrir e fechar as portas do edifício da repartição, não
só nas hroas neccssarias ao expediente dia'rio, mas .tambeml nas
que forem determinadas por ordem superior, devendo para
isso comparecer, pelo menos, uma hora antes da que fôr estabelecida para o inicio dos trabaloos:
li, cuidar da se~~urança e asseio da repartição, bem como
fiscalizar os servic;os dos conl.inuos e serventes;
Til, attrnder ág despezas miudas com carretos, passagens
e outras de nrumpto p::!gamento, de accOrdo com as ordens e
instrucções do clirector geral:
IV, oxnrdir e fazer cxperiir a corréspondcncia official por
meio de prnlncollo. em c;uc se possa verificar o devido recebimento;
·
V, ptlr o srlln ela rcparticão ou o carimbo nos ac~os que
rxigirr~m farR formalidades;
VI. Pnrerrar o ponto do~ continuas c serventes;
VII, f Pr Rnh sua t·:•sronsabilidade. merliante invéntario,
organiza~lo na Dit·Pctoria Geral de Contahilidacle do Ministerio,
todos os moveis. pet·tr~nces e mais_ objectos ria repartição;
VIII. fazrr ao dircctor geral communicação sobre sua augencia e dns demais empregados da portaria.
Art. 19. Aos continuas eompete:
I. auxiliar () porteiro rm tnclos os servicos a seu cargo;
TI. cumprir as rmlr!JS do director geral c dos chefes de
~rcçiío relntivamrntr ao movimento de papeis e processos;
III, m1eaminlwr no gabinete do director geral e ao protocollo g-eral rla dir~l'loria as narte~ que tiverrm de tratar de
neg-ocios prnden frs rh ropart ieão, observancb, para isso, as
i nstrucçõr.'s quo rrr·.ebercm:
IV, recchr.'l' c f.ransmittir immediafamente ao gabinete do
ciirectm· g-eral os pap~is que lhes forem entregues;
V, zelar pelo nssoi:1 br!a ordem e conservação dos moveis,
livros, papris r !llais oldeetos de f;r,rvir,:o.
Art. 20. Aos ~crvcntes eompete:
J, cumprir as ot,dem; que receberem do porteiro, chefe'!!
tiG sAer:ão e dirrefot· gcl'al;
U. occupar-sr. do a>"sAio, limpeza c hôa ordem de todas as
depenrlenr.ia~ ria repartição:
III, anxiliHr os serviços rla portaria o das secções.
CAPITULO V
DO EXPEDIENTE

Art.. 21. O f rahalho rliario da Directoria Geral da Propt·icrladc lnrlnsb·ial riurat·n normalmente seis horas cabendo
ao ministro fixar a hora rio inicio.
'
Paragrarho unico. A' excepcfio do direcfor geral todos os
demais funccionarios csffio sujeitos ao ponto.
'
. Art. 22. Poderá o rlircefor g-eral, nor exigencia do serVICO, nrorogar as horas ·do expediente durante prazo não exr.Pdenfe a quinze rlias.
.
Art. 23. Rão considerados secretos todos os ar. tos que esf.tvr,rem SPnr.lo proeessadns na Dircctoria Geral da Propriedade
I nr!usf I' ia l a f,; qnr. f•omplef o~. possam ser dados á publicidade.
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Art. 24. Para verificação da entrada, t.ransiLo ~ dlesti,no
de papeis e documentos haverá os protocollos necessarios.
Art. 25. Os papeis e documentos serão in formados e levados ao conheeimento do dircclor geral, que sohrc clles resolverá:
I, irnmediulamenl c, si se fra[ ar de assumpl.o urgente;
li, em prazo nunca PxcedcnLn a Hí dias, salvo quando tenha de ser ouvida outra n'parl i1;fío ou quando a imrortancia
ou gmvidade do assumplo u11 ar~:tllllllln dD f'el·vir:o exigir
maior espaço de tempo.
Art. 2G. No processo do.~ papeis c rlnC'IIlllCHios, além do
cxfraclo ou resumo, qualHlo ft)r preciso, á visla da complexidade ou ex f cnsão da maLeria o das informações c rmreceres,
os funccionar ios referiJ·-sn-llfín ans JWI'f'·'~dcnl ~~~. .iun I ando
quaesquee outros docunwnl os ou papf'i:-1, !llf'i'lllfl findos, para
esclarccimrmlo do caso.
Art. 27. Os pareecrPs lkYP!':ÍO ser C'lat·ns, ,·,mcü:os. isentos de animosidade cnnf ra quf'IIl (j\ll't' f! IIC ;wj:>, sem rcfeeencias estranhas ao assumt•lo.
Paragrapho unico. 1\o d in• ri Ol' g·pr::l caho mandar, por
despacho, caneellat' os TJal'l'ef'l'f~S qnc forem eonl rarios ao disposto neste artigo, no lodo on em parlc. eonfonnc fôr .iulgarto
conveniente, applieanrlo, n:t n·innidetwia, pnnas disciplinares.
C.\PITULO VI
IJ.\ REVIS'l'A H.\ PJ:IH'IUEllADE !Nlll'!:iTilL\L

Art. 28. A dirccforia ~em! puhl ic ará a Jlevista ria Prorn·iedade Jndu.çtrial, rlec;l.inada a inserir grat.uilarncntc os pontos caractcristicos das invPn\:Õ<'s e as dcscrip(:õcs das marcas
rlc indusLria c de comnwrcio, com os rcf>t)('eLivoR desenhos, de
accôrdo com os clieluJs fnnwcidos pelos infereo;sados.
Art. 29. A Revista da l';'oJn'icdadc Jw/;(sfrial podorú inserir arl,igos c noticias rufct·cnlcs a palnnles rln invenção n
marcas de indust.l'ia e dn commcrcio, a juizo do rlirector geral.
Art. 30. A flevista dn. Pro]Jriedadc Jndnsfl'ial poderá puLlicar annuncios de i nl <'l'('"Sl' pa1·Licular, !llnrl ianl c prévio pag-amontn, de ron form idarle cmn a fabella f!UP, organizada pelo
dircctor geral, fôr appl'ovada pelo miui;-;lm.
Art. 31. A Revista dt! PI'Oprierlarlc ll!flnsfrial será posta
;i venda em numcron anll;:os 011 Jlledia nk ;~.~sig-nalm·a c distribuída gmtuil amcnl e a bil•liol.hccas e ttl'f~hi \os publicas,
museus comrnel'ciacs, !J•illllnacs, assoeiar:iies de classe, juntas
commerciaes o bolsas de rommercio do paiz, assim como a
instituições congcncrPs Pxistcnl cs no cslrangeiro.
TITULO 11

Dos privilegias do in veuçiío

C"\PITULO I

Ar L :32. f.n a ui nr· rlc invcn,:.fio Silsceptivfll 1lc utilidade
scr:í concedida. mna P!tlf~nff'. f!llfl Ilw garanla a proprwrlarlc r• o liSo cxdm:11·o rh mvPn6ín. "'' :IIT•kdn cnm as
condir:ões Pslallf'l('eidn~ nr·.'<lf' l'f'.t!:1!lanwn!n.
inr~usf.rial
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Art. 33. Constitue invenção ou descoberta susceptivel de
oi iI idade industrial:
1", a invenção de novo producl.o industrial;
:!", a invenr:üo de novo meio ou processo on applicacão
nova de meios ou proce.-,sos conhecidos pura ~'<1 (l!Jfer um prodttcLo ou resulfarlo vral.il~o industrial;
:.1", o nldliuranwnto ntJ :lJH•nfl'ir.:•J:unr•nlo rir~ invr•nr;ão que
j:'t f!Jr ohjcel o rk pai enl c, si tomar mais fac i! o fabrieo do produelo ou si llte augml':ll:\r a ul.ilidadc indusLrial.
§ ·I." J•:ntendem--~>r) JHJ!' novos os productos, meios, applicaçücs c tnrlhrn·anH'ttLmi iwluslriaes, que, ató o pedido da
patente, não tenham sido, dentro on fríra do paiz, empregados uu mmdos, m'm descriplos ou publicado3, de modo que
vm;,mm sct· en1pregados ou usados.
§ :!." l'rorlucto - significa o ol1jccLo material obtido;
l''sl!ltn!lo --- ·f!ll<'l' dizr•t· a \:tlllagPnt ohlirla na pl'orlucção ou
npr•l':u:i\•) indu,;tll'ial l'lll:.tlivatneiite :í. !tualirladP, quantidade,
c<~Ollomia rJe teu1po on de dinheiro; meia exprime o processo. a cornllimu::ill, a JliUJJeira de emprl'gar os agentes natur:ws ou arl ificiaes e as subslaneias ou matcrias conhecidas;
I' J!J!Ue1u:rlo --- (· o m;o no\'o dado a qualquer ar,-r~nte, substanr·ia on malrl'ia conl!ceirla; melhm·amcnlo é o que torna
mais fac.il o l:i!n·il,r• r!o ptorlneto on nso do hwrmto privilegiado on 1:,,. att~llli'llia a t~f.ilirlarle; indnstl'ial -- é o que
apt·escnl:t ''";!rl!:lli<l :::l:·r•ci:tYel na indnslria nn no comll!t'l'eio.
Art. ;) 't. Yiilo p<•tlclll SI'!' oltjeclo de rmtenLe:
i 0 , a~ invr·n..:õc.-; eonfl'ariac; á lei ou á moral;
2", as invcnc:ões noci\'aS :'t saude publica;
;3", as invt~tJI;õcs o!'f•·nsivas ú se;;urança publica;
4. 0 , os f;ysl.cma:; rle l'alculos, planos ou combinações do
financ:as n dn eredilos:
5", as iHYOtH:Ü<'» qnc nfín offerccerem resultado pratico
industrial.
Art. 3G. f'r'I'Ú de quinze nnnos o 11razo de rlm·aç.ão de uma
paiPnln rlu inYPnr:i"o.
l'nrngrapllo 11 ni('O. Quando. porr\m, se tral.at de modelos
de ulilirladt', i>'ÍO 1', rle ~;irnples modificações introduzidas na
di:;posit,::lo 011 H:< l'r'lnna de ulJ,icctos conhecidos, o prazo ria
palcnfc ~m·:'t apr•mts de dez annos.
1\rL. 31i. U inventor ou seus lcgitimos successores pod<·l'ão o!JI er pn1·a sua invcrH;iio patente de melhoramento, cujo
praw terminar:í no mosmo tempo que o da patente principal.
Art. 37. ;\o itwenlor qnn, antes de obter patente, pretenda expr•t·inH·nlar r•nt JltilJlir~o a sua invrmção ou qneira exhil•il-a em CXJ10Si!;t1o official ou reconhecida officialmente,
110 paiz ou no esl.rangeiro, ])odcrá ser concedido um titulo
de gm·nnl ia r! e prioridade por prazo que não exceda de tres
:lllllOS.
Arl. :m. O inwnlor, que tiver depositado regularmente
mn algum dos paizn; rla Unifw para a Protccção da Propriedade lnduslrial um pedido de patente de invenção, gozará de
priorirladP. ~oh rr·scna do~; direitos de terceiros, si fizer igual
(H'rl ido :i ])i t'<~el.nl'ia Ckral da Prot1rierlade Industrial, no prazo rln 12 lllczcs, l'ontarlo ria data do rleposito do pedido. A
priol'idarln, nesln raso, nãn r,nrú invalirlada por factos que
rwr·rtt'J':Uit rltll':llll,. r·ssr~ JWriorlo, como sejam outro pedido
id•·t!lir·o, a Jllthlii':H·:i" <1:1 itt\'r•rwiio " sr~11 uso on <'Xploracão.
I'<Jrar~r:•pltr• tlnir·n. 11 pl'n:r.n !la priol'idade ficará averba-
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do na patente, si o interessado, por occasião de requerel-a,
ap'l'esentar o oertificado do deposito effectuado no l)aiz de
origem ou a patente por este expedida.
Art. 39. Será concedida patente para a invenção que tenha figurado em expm;ição nacional ou internacional, official ou reconhecida officialmente, desde que o interessado
apresente documento cornprobatorio dJe.ss·e fac·to, juntament~
com as exigencias do art.. 41, c justifique ser o pedido apresentado no prazo de 12 mews. contado da data da abertura
official da exposição. O direilo de prioridade <iahi resultante
será averbado na pat cn te.
Art. /jQ, Quando a patente fôr concedida a dons ou mais
co-inventores ou se tornar commum por qualquer titulo legal, cada um dos co-proprielarios podcrrt nsar· dclla livremente.
DOR PElllllOK DE 1'1\lY!LlmiO Im JN\'l'.N\,:.i.n

Art. 41. O prctenrlmlle a privilegio de inven<;.ão deverá
depositar na Direcloria (lera! da Propricda<le Industrial o seu
pedido, acompanhado de um rPlal.orio, t~m dn]Jlicata, em que
descreva com precisão c elar·pza a invcn~:ão; seu fim c modo
de usal-a, além de planlag, desenhos, modelos ou amostraH,
lambem em duplicata, inliispcnsavris ao exacto eonhecimento da mesma invenção, de manci r·a qne qnalquer pessila competente na mal e ria possa oh i e r o ]Jrmlucto ou o resultado,
Pmprrgar o lll()io, fazer a ap[Jl ica<;ão ou usar do melhoramento de que se tratar.
§ 1." O pedido eomprPitrndrr:i sómcnfe uma invenção, dcYrn<lo ser dado a es1 a 11 rtt til.!! lo ;;ummar·io 1• preciso, que designe a sna naltn·eza e os S!'lls 1'i n,.; on ap]1li<\a<;ões, dP arcôrdo
eom o J'f'lal orio. O reqtll'l'Ptli ,. dP\'"I'Ú nwnc inn:n· no 1'1'1JtJel'imrnlo a stta naeionalidnd1•, :1 Sita J>l'nli;/io " 11 SP!l dorni1' i li o.
§ 2.• O n~lalorio <'.oniPI':Í, 1111 alio ria printPint folha, um
titulo que drsignc, sunHtr:tria n pl'<•ei~aJlll'lliP, ,, n!J.ieeto da
invenção, c, no final, 11TH rnsul!JO 1\Spec i l'ieando eom clareza
os pontos caracteristicoe:; da inven<;ão, os quaes <lclerminarão
a extensão dos direitos do inVFmtol'. Será cscrivto em língua
nacional, sem emendas, entrelinhas nem rasuras, rubrieado em
cada uma das folhas, dutarlo c assignado pelo inventor ou seu
procurador.
§ 3.• As plantas e desenhos serão feitos em papel apropriadD e consistentr, sem dobras nem junturas, com
tinta preta e fixa, de modo que se prestem a reproducção
pela photogravura ou 110r oulro proccHsn analogo. Terão o
formato de 33 centímetros de altura por 21 ou lt2 ou 63 de
largura com moldura i'raçuda em quadro, por linhas S·ingelas
deixando a margem de dortH erntimetros para fóra; no espaço
comprehendido por estas linhas deverão estar as plantas e
desenhos, regulados pela escala metrica, marcada na mesma
folha a numera1;ão desta, si für mais do uma, c a assignatura
do inventor·. Si o inYPn1nr· .i11lgnr 1'0l!YI'niPnl••, por!Pr(t juntar·
a cada exemplar· urna cópia com os d!'SPnhos eoloridos.
§ 4." Além das d11plicatas do relatorio, plantas, desenhos
modelos ou amostras, o inYenfor deverá aprosentat· um clichJ
typogi'ap!tiro, com as rlinrf•rrsiil';.; maxirna.'< "''' i 1,.P·n1 i metros
por ,10, ·da )JUJ'IP fll'ÍIH'Ípal d:r Íli\''IH:fio.
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§ 5.• Si os papeis estiverem devidamente sellados, lavrarse-ha, em livro proprio, um termo assignado pelo inventor ou
seu procurador e pelo chefe da secção. Desse termo constaria
a data, com a melilção da hora, dia, mez e anno, do deposito do
pedido e o nome do depositante, ao qual será fornecida uma
certidão do mesmo deposito.
Art. 42. Para os effeitos da prioridade, os pedidos de
privilegio poderão ser depositados nas Juntas Commerciaes
dos Estados.
.-•..t
Paragrapho unico. Logo que o pedido fôr apresentado em
qualquer das Juntas Commerciaes, será lavrado um termo assignado pelo inventor ou seu procurador e pelo funccionario
encarregado desse serviço, observada a segunda parte do § 5°
do artigo anterior.
Art. 43. Estando o pedido de privilegio evidentemente
irregular, incompleto ou contrario ás normas prescriptas, será
rcjoitado por dc~pacho elo direetor geral da Propriedade IndusLt·ial, mencionados StliiHnariamente os motivos da rejeição.
Paragrap'ho uni co. lDo despacho, de que trata o presente
artigo, não caberá recurso algum, salvo, porém, ao inventor o direito de renovar o pedido sem prejuízo da prioridade
q 11(' lhe I'OI1l[!Cl.i I'.
Art. H. E~lamlo regular o pedido, serão publicados no
Diario O{{icial os pontos característicos da invenção, dos
quaes o publico tambem poderá ter conhecimento em local
apropriado da Directoria Geral da Propriedade Industrial.
§ 1.• Si parecer que a invenção é nociva lá saude publica,
será logo encaminhada a segunda via do relatorio, acompanharl,a dos desenhos c amostras, si houver, ao Depa:rtam.ento
Nacional da Saude Publica, que, dentro de 60 dias, deverá
emittir o seu parecer sobre a nocividade do producto, e, bem
assim, sobre a sua nnvidade, sempre que dispuzer de elementos para tal fim.
§ 2." Da data da publicação, de que trata o presente arLigo, coml'çará a con·er o prazo para o deferimento do
Jl'<'(l}pa.. !I;fu~·alnl c GO dias JJodc.rão a1presentar suas opposições á DirecLoria Geral da Propriedade Industrial aquellcs que se julgarem prejudicados com a concessão da patente
l'equerida.
§ 3." Decorrido o prazo de 60 dias, será feito o competente {•xam.e, tendo-se em vista, não só as opposições dos interessados, con1o as invcnçõc•s .i{t privileg-iadas c quaesquer outros elementos de que possa dispor a Directoria Geral da .Propriedade Industrial.
§ 4." Para o fim de que trata o paragrapho anterior, o
director geral, tendo em vista a natureza da invenção, designará um dos consultores technicos, podendo, si julgar conveniente, ouvir qualquer dos serviços technicos da administração publica federal, subordinados ou não ao Ministerio da
Agricultura, Industria e Commercio.
§ 5." O exame prévio devertá ser concluído no prazo ma:ximo de um mcz, salvo motivo de forca maior.
§ ü.• Sempre que o eonsultor technico necessitar de 'eselarecimentos sobre a invenção, serão estes solicitados ao inventor, que os deverá prestar por escripto.
·
Art. 45. Do despacho do director geral que denegar ou
conceder a patente, poderá o inventor ou qualquer interesf:ado inl.!•qJor recurso pal'a o ministro da Agricultura, InJ.ds de Hl23- Vol. IIL
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dtll.ltria e Ctntlmerclo, dontrd do prazo de 60 dias, contado da
détl:\ dâ i'~pactlv& publio,cão no Diario Official.
Atlh 46~ .si d~us ou mais indivíduos requererem ao mestrlo têínt)o pàtenté pará ídentioa ifivencão, deverão, salvo a
Jl~bthélla tio art' 38, rcsol ver t)i"éviah1ente a <ti.Iestão rélà-'
tiva á prioridade, mediante accôrdo ou no juizo competente.

Art.. -í7. Concedido definitivamente o privilegio, será o
ooncessionaJ·io convidado IWlo 1Jia1'io Of{icial a satisfazer o
pagamento das laxas d!! qne I raLam os arts. 50, lcttra b, e !'::1,
leltra a.
Art. ·ÍR. Sat.isfeilo o paganwnto (ir que trata o artigo anterior, ~erá a IHtl.cnl.o ac;"ignada pelo ministro da Agricultura,
Induslria e Uonmwrciu o velo dircct.or gnral, rcsalvados os direitos de terceiros c a ruspunsabilidade do Governo quanto á
novidade o utilidade da invnnção.
§ 1. • Na patente serão muncionaclos: nonie, nacionalidade, profissiio c domicilio do inventor, nome do JH'ocu t·ador, si
houve,r, objeclo c 'Prazo do (lu ração da patciJll e.
·
§ 2." Quando se kal.ar de mclhoramenlo, será expedida
em separado a respecl iva pal.cnte.
Art. 49. Havpr:i na 1 Jirl'dln·ia GPral da Propriedade Industrial livros:
a) de termos dos pPdidos de privilegio;
b) de l.ranscriv,;ão du laudos e parc(~PL'es !:iobm exarn,]S
prévios das invenr;ões;
c) do regislro g·cral de pal.enlefl de invenção, no qual
serão inscriplas em11 o nlllll""" de ordem, daltl da concessão,
nome, nacionalidadn, dot11iei I io e p1·ofissão do conccssionarlu,
nome do proeurador, ~i IIOHWl", ohjec-to c prazo de duração,
documentos .<f'e cffr,·Li v o ()XI'l'l' icio, amm idades pag-ns, transferencias, cessões f) q11aesqu,•r unl.ras oJ,,Prv:H:<Ii•s rl'ferenl'••s
aos privilegias d'e invenção.
Paragrapho unieo. Haverá ainda um iudieador de nomes
dos ooncessionarios, um indicarlor de assmnpl.os e um indicador
dos privilegios extinclos, al<~rn d1~ oul.1·os livros que forem julgados ncccssatios.
CAPITULO IV
DAS TAXAS E ANNUlDADJ~S DAS PATENTES DE INVENÇÃO

Art. 50. O inventor que requerer patente ficará sujeito
ao pagamento das seguintes taxas:
a) de 50$, pelo deposito do pedido;
b) de '150·$•, pe,la ('Xtpedi~.ão da patente.
.
Ar!. 5~. 9 CO!}C~)SRionario ou cessionar·io de pai ente rle
Invencao fH'am SllJetlu :w pagauwnlo das snguintcs annuidades:
a) de 1flll\. prlo pl'itw:iro nnnn;
b) de GO$, ]Jel" >·•·~·.undo :umo;
c) de 1811$, 1wln l<'l'<'l'il'o anno n 1nai~ !O~ ""hre a :lllnuidade
antcriot· l'"l' :~nnu "'"' ~(' ~wg11ir.
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Art. 52. Pela patente de melhoramento da. propria in..·
ven<,:.fio, o inventor pagará, de uma só vez, a quantta correepon"'
dente á annuidade que se tenha de vencer, além das taxaS
de que tratam as lettras a e b do art. 50.
. '
Art. 53. O inventor que requerer garantia de prioridade
firat·[t sujeito ao pagamento das seguintes taxas:
·
a) de 25$ pelo devosi!o do pedido;
h) de 50$ vela expedição do titulo de prioridade.
Art. 51. Pl'la certidão de 11·ansferencia da pall~nte, pagará
o c;·:;sional'in a taxa de 5o~·ooo.
,\rL. 55. O pagamento rfac; annuirlarlcs e das taxas de que
tral;nn a leLtra 1>, do art. 50, c a lettra b, do art. 53, será;
df';~;·l.uarlo nwdiant() guia PXfwrlida J1Cio ehel'o da sPcção.
l'aragTapl!o uni!'u ...\,; 11i'nmis faxas serão pagas em
sell1'.

;\t·L. 5G. Fi1~arú isento do qualqu;~r I axa o inventor que,
em voz de patc,nto, roqn'·erl't' rPgistro de sua innmç.ão, çom
a dr!'laração expressa de n~nuneiar os scu:-1 direi! os, pcnnittindo
a livre exploração da mesma invenção.
1\rt. 57. Pela inlerposit:.ão de qualquer recurso sobre patente de invenção pagará o rcqnurcnte a taxa de 10$000.
Art. 58. Em caso algum ~rrão restituídas as taxas e
annuirlarlr,s de qllf' trata esle wpilulo.

CAPITULO V
DA f:gSSÃO OU THANSFERENC!A, USOFRUCTO, DESAPROPRIAÇÃO
E IlESTI\ICÇ}:_o D.\S PA'rENTES DE INVENÇÃO

Art.. 59. A patente t\ f ram;ferivcl po1· qualquer dos modos
ou l.ranst'ernneia admi 11 idos em direito.
i\rt. üO. A J.ransfereiH~ia ou cessão não produzit·á effeito
omtJitanto não for registratla na Directoria Geral da Propried:ult~ lnclustrial.
.\r L. 61. Apresentados os actos authenticos de transferencia ou cessão, serão inscriptos no registro g()l·al e, certifi;•:t~lo o registro na patente, será esta restituída ao apt·cscntante,
1i1·ando archivados os documentos.
J'aragrapho unico. Quando a transferencia ou cessão for
pamial, limitada ou condicion:1l, será dada uma certidão ao
cessionario, de accôrdo com a formula adaptada.
Art. 62. Serão tambem inscriptos no registro geral os
documentos relativos á suspensão, limitação ou oxtinccão de
privilegias, dando-se certidão ao apresentante c ficando archivados os documentos.
Art. 63. Provando-se que são falsos os documentos apresentados n inseriptos, será o regi si ro cancellado, ficando os au-•
fot·es da falsidade sujeifos :;_, acções criminaes ou civis que no
caso I'OU hercrn.
.
Art. M. lJo despacho do direelor geral da Propriedade Industl'ial, que autorize o registro ou o cancellamenfo de documentos, poderá ser interposto recurso para o ministro da
Agricultura, Inrluslria e Commercio, dentro do prazo de 60
diaR. a contar da data da respectiva publicaçao no Diari~
dn

Cf!Ssfio

O{{idal.

Art. 65. Si a patente for deixada ou dada em usofruoto,
será o usofructnario o!Jrigaào, quando o seu direito cessar por
extine<,:ão do usofructo ou terminação do pra~o do priv!leglo,

ACTOS DO l>ODI<!R. EXll:CU'l'IVO

a dnr ao senhor da nua-propriedade o valor em que esta for
estimada, cakrulad<> ·em .rel~o ao tempo que durar o usofruoto.
.
Art. 66. Si, durante o privilegio, a necessidade pubhoa
exigir a vuigarizacão da invenção ou o seu uso exclusivo plelo
Governo, poderá ser desapropriada a patente, mediante as formalidades legae!l.
gislativo.
Art. 67. Pi·ovando-se que o fornecimento dos productos
é evidentemente insufficiente para as exigencias do emprego
ou consumo, poderá ser o privilegio restringido a uma zona
determinada por acto do Executivo, com approvacão do LeCAPITULO VI
DA NULLIDADR E 0.\DUCIDADE DAS PATENTES DE INVENÇÃO

1•, si tiver havido infracção de alguma das prescripções
Art. 68. St:!á nulla a patente:
dos arts. 33 e 34 de~ te regulamento;
2•, si ao coPees8ionario nfw pertencer a prioridade da i,nvenção;
3", si o eoncessonario tiver faltado á verdade ou occultado materia essencial no rclalorio da invenção, quanto ao
seu objecto e mudo de usal-a;
4•, si a denurnin:H,:f.a da invencão for, com fim fraudulento, diversa do seu objecto real.
Paragrapho unico. A nullidade póde incidir sobre toda a
invenção ou sómente parte della.
Art. 69. As acções de nullidade terão o curso summario e
serão processadas e .JUlgadas pelos juizes federaes.
São eompntenl cs ,para p ron1ovel-as- •Os •procumdores da
Republica nos cssos do n. 1, do artigo anterior e os interessados nestes e nos demais casos:
§ .1.• ConsicleramL~c in[PI't•ssadns o~ invrnl.or·es e os seus
legitimos repres~ntantes, cujos direitos sejam offendidos pelo
privilegio concedido, e as demais pessoas que se julguem prejudicadas com a concessão da patente;
§ 2.• Quaesquer outras acções serão processadas e julgadas
na justiça local do Districto Federal e dos Estados, salvo o
disposto no art. 5" du lei n. 1. 939, de 28 de agosto de 1908.
Art. 70. Caducará a patente:
1", não sendo pagas as annuidades a que allude o art. 51,
salvo quando se trate das cinco primeiras, caso em que a caducidade sómente s0rá declarada si deixarem de ser pagas
tres annuidades consecutivas;
2", havendo renuncia expressa por parte do concessionario
ou cessionario;
a·. expiranrlo o p.razo legal.
Paragrapho unicG. Caducará Lambem a patente, si qualquer interessado provar perante a Dircct.oria Geral da Propriedade Industrial que o r~Rpcct.ivo inventor não f~z uso effectivo da mesma dentre de tres annos, contados da data da patente, ou que inf.errompcu o uso effect ivo por mais de um
anno, salvo caso de rorça maior julgado procerlent.e pelo director geral da Propriedade Industrial.
Art. 71. A caducidade será declarada por portaria do ministro da Agricultura, fndHstria e Commercio.
Paragrapho unicn. Do rl••spnclw qttr dedarar ou não ca-
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duca a patente, poderá o inventor ou qualquer interessado
interpor recurso para o mesmo ministro, dentro do prazo de
fiO dias, contado da ·data Ja pub1icação do 8!lludido desoaeho
'10

Diario O({icial.
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CAPITULO VII
DAS INFfiACÇ13ES, SEU PROCESSO E PENALIDADES

Art. 72. Constituem violaoão dos direitos decorrentes d()
privilegio de invenção:
I, fabricar ~em licença do concessionario ou cessionario
os productos qu<.: forem object.o do privilegio concedido;
li, empregac· os meios ou fazer as applicacões que forem
objccto do privilegio;
III, importar, v<~nder ou expôr á venda, occultar ou receber para o fim de serem vendidos, productos contrafeitos da
imlustria privilegiada, sabendo que o são.
§ f.• CunsidC'ra-sp circumst.ancia aggravante da infraccão :·
a) ser ou f.pr sido o infractor empregado ou operaria nos
estabelecimentos do concessionario ou cessionario da patente;
b) associar-se o infractor com o empregado ou operario
do concessionario ou cessionario, para ter conhecimento do
modo pratico de Ee obter ou se empregar a invencão;
§ 2.• O mfractnr do prJYilegio SPrá punido com a multa
f! e 500$ a 5:000$. em favor· da União. quando a acção for
proposta no District.n Federal. e. em favor dos Estados, quando proposta perante as resper.tivas .iustiçM.
§ 3.• Os productos a que sr refere este artigo e os resper.t.ivos apparelhos e insl.rumentos de fabricacão serão adjudicados ao concC'ssionario da natente pela mesma sentença que
conderr:nar os an tores das infracções.
Art. 73. S()rão punidos com n multa de 100$ a !'>00$. em
fnvor da União ou dos Estados. nos termos do ~ 2• do arti g-n anterior:
·
I. os que se inculrarem possuidores de patentes. usando
emhlrmas, marras. ldf.reiros on rolulos indicativos de privilegio sobre productos ou objecto~ preparados para o commercio, ou expostos á venda. como privilegiados;
II, os inY()ntores qn11 continuarem a exercer a indnstria
como privilegiada, rstando a patente suspensa, annullada ou
cauura;
III. os inventores privilegiado!~ que, em nro&pectos, annuncios, lettreiros ou por qualquer modo de publicidade. fizerem mencão das paf.()ntcs serr.' liesignar o objccto especial para
que as tiverem ohtirlo.
·
Art. 74. Não haverá accnmulaçã.o de penas por infrliccões reiteradas antes da iniciação do processo.
Paragrapho nnico. As infracções posteriores constit.uem
reincldencias e snjeitam a novo processo.
Art. 75. Poderá consUt.uir ma teria de defesa na acção
criminal a allrg-ar1io lia inohs()rvancia rios art.s. 33 e 34 deste
J•rQ·nlamPnto. A nhsnl\1Í(:ão do J'llo não imoprta, lüflavia, nullid:ule da patentr.
Art, 76. O .iniz cnmpetPntB nod11rá conceder mandado de
husca para apnrehrmfín e rleposito. bP.m como nomear neritos para verificação dos objertos applicados on destinados á
infr:trc;'fiO.
· _;1'- , 1l
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§ t.~ Antes da apprehensão e deposito pôde a ·parte requerer e o juiz O''rdenar vistora, em qne se verifique e descreva tudo que for enr.ont.rado o possa wnstiLuir infracção
do privilegio. Assim se proced~erá, ·r'm to dó caso quQ/Illdo
se tratar de estahelecimenf.os indnstri:.ws que estejam abertos
e funccionem publicamente.
§ 2.• Concluídas as di!Ig<'ncias preliminares, devem os
concessionarios ou cessionarios da patente iniciar o proeesso
dentro do .prazo de quinze dias, sob JlPTHt dn fiea.rem sem cffeito as me~ma..~ diligencias.
§ 3.• Aquelle que reqtwrcr husea ou apprehensão assignará termo de responsabilidade, no qnal assumir:í o compromisso de pagar perdas e rlanmns quo ··ausar. si o resultado
for negativo e a parte rnnl.r:t quem f111' req11erirla pi'ovar qur
elle agiu de má fé.
Arl. 77. O proees~o eriminal não n!Jslar:'i fts r.cções para
os concrs!'linnnr·ins Htl Pf'!'lsinnarios dos ]'I'ÍI il•'~ios hrwm·<>m indmnnlzaçãn do damno eau;<nrfn 011 f11W SO ]Jfl()pr:Í eam;nr•,
Parngmpho nnieo. F.xr·.eptuatlo o r•:t'«l de •~onsist.ir· a in ..
1'raoção em um facto nnieo pral.ieado nolleet.ivamentr., nii.o
haverá solidariedade entre o~ infractoros do nrivile~io. fJUanln
A indemniznção do damnn. •· •o.nondl'nrlo r:vb 'Illl Jl"lo prl'jnizc qno pegRoalmenf.P Liv"l' l':tnsnilo.
,

TITULO III

Das marcas de industria e de commercio
CAPT1'T1LO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

'Art. 78. Será garantido o uso rxclmlivo da marca rl~
industria ou «:!e commer~ifl ao indnstrinl n<l •·nnmwrr.iant~ fJIII~
a fizer registrar dP accünlo rom o nrrsPntr. l'Pgnlamrnto.
Art. 79. A'f'. marcao; dn ind11c-fri~· ,. ,],. ""'!llllCl'l'in porlp·:,
consistir em tndo n IJilP r~ff' rr."·nlanwnfn nfon rn·n"i11:1 " onri
faça differcncar os oh,i0ctos oi< prodnetos de ontroc; irlenf.i~os ou semelhantes de proer•IPneia rlivPr>1a.
Qualquer palavra. rlP11ondnm:fín ll''rr·~~nria nn Ynlgnr, fir.mla on razão social. lr.flra. nn a.ll!al·i~m". ~•'•nwnl•· SI'ITir:l para
esse fim !li revestir fórma rlistinctiva.
Paragrapho nnieo. J\ ~ mnr11as por)pm sPr wmrlas t.antn
·nos productos •m arti~o~. direcfamrmtP. rorr.'o sohre os recipientes ou envoluero!'1 desses nrt.igo.s.
Art. 80. Não porlrm [!ozar da profrcr.fío rlPste rrgnlamento as marcas d~ incluslria c rlc commrrcio 11110 contiverem;
t•, armas, hrasõe~. mPrlalha!'1 011 di~tind.ivos puhlicos ou
officiae!'l naeionacs on <'Rfran~ciro~. qnando nara seu 11!"0 não
f.cnha hàvido 1\lTforizaf'iin comnrtPnte:
·
2•. o Pmhlemn d;1 Crn7 VPrmrlha 011 a~ nalnvrfi's «Crilz
Vr1rml'lhn)) I' djruz dP (ipnrhi':J>':
3•. nome commer~>inl rJTt firmn Prwinl (lp IJllP ]P~itimn
ment~ nfio nos~a u~m· o rrnnP-rPnf.e:
4•. inrli0ac.ãn r!P lor.ali<lnrle n11 p,sla.he!Pr.inwnlo flllfl não
se.ia rla provrniencin rio pro•lnr·to 011 arfig-o, qnrr n e!'l.;;a innicar,lin "~!Pia .innfo lilll iJ•II!I" "'lflP"''" '"1 :lllll'ifl. '111''1' n:in:
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5•, palavras. imagem; ou representações que envolva~ of.;;
fcnsa individual ou ao decoro publico;
6•, reproducção de outra marca já registrada para pro.
duetos ou artigos da mesma classe;
7", imitação total ou nnrcial de marca já regist~ada para
producto ou artigJ da me~ma classe que possa induzir o comprador a erro ou confusão considerando-se verificada a possibilidade do prro ou conftisãa K~mpre que as rlifferencâs da!!
duas marcas nãn possam ser reconhecidas sem exame ou conft•on tação;
s•, medalhas de fantasia susceptíveis de rnnf•:c:ío com as
concerlirtas em cxpJsições inrlustriaes;
9", nome patronymieo <k terceiros. sem o consnntirnento
r•'q .rrsso de"tes;
1o. nome de llll' log:u· de fabricacll.o para rlcsignar qualquer producto natural ou artificial fabricado em outro Jogar
on proveniente dn logar diverso;
11. dcsPnlws Iithograr.lmdos, gravados ou ;;nsccptiveis de
rPproduerã:l por qualquer systema, urna vez registrados nos
l<!r·mos do art. ü73 do Codigo Civil:
12. reprndncr:.ão de retratos ou hust.os. sem r.onsentimento
express:-l da pr~s"a rcprPsentada ou de ''011~ herdeiros ou
SIJ('.('.C~RO!'C!l.

Art.. 81 . ]i;ntendc-so por indicação da provemencia dos
productos a designação do nome geographico que corresllona~
U(l lJgar da fabricação. elaboração ou extracção dos mesmos
produr.t.os. O nome rio Jogar da producção pertence cumulativamente a 1odos os prodnetores nelle estabelecidos.
Art.. 82. Ninguem tem o direit::J de utilizar-se do nome
do utn Jogar de fabricação para designar producto natural ou
:nlificial fahricarto ou proveniente de logar diverRo.
Art. 83. Não haverá falsidade do indicação de provenirmcia ryuando sc tratar de dPnominação de um produc·to por
IIH~io de nome geographico qne, tendo-se
t.ormulo generico,
dr•signai' Plll Jjng-uagcm conllliiTCial a natureza ou genero dn
]H'odncto. Esl a !'XI'f'JI(~ãJ nrw 11 applicavel aos prorlrwl.os vinit•rdas.

A r!.. 8ft . As garantias deste regulamento Rfio exttJDSivas "
brasileiros r• e~ I rangeiros, cujos estaheleciment.os estejam situados fóra da Hepnbl ica, desde que concorram as seguintes
<·ondiçõcs:
1", que entre o Brasil e a nação em cujo territorio exist•m
os referirlos .esfah_elecimentos haj~ eoqvenção otot tratado, qq~
as;~egure ree1procidade de garantia para
as marcas brasileiras;
2•. que llR marcas registradas no estrangoiro 0 tenham
~>i rio na ~anformidade do. .legislação local;
3". que o re:;pectivo modelo e a certidão do registro ténham sido depositados na Directoria Geral da Pror>riP-dade
Industrial.
·
Paragrapho unico. GJsàr!io das mesllias garantias àqUelles
que. preennhir:la a primeira das condições qesf.e artigo requero~·cm dirPn_lamcnte o registro de sua marca no B~asil.
O registro, porem. sómente será effectuado, si os interessados
apresentarem certidão negativa de registro no respectivo paiz
c rlocurnenlr1 qne pPove ahi explornrem estabelecimento com•
""'rcial on industrial.

ACT()S DO PODEI\ EXEr.tlTIYO

Art. 85. As marcas internacionaes são, para todos os
·effeif:.,s, equiparadas ás que forem originariamente registradas no Brasil.
.
Paragrapho unico. Entende-se por marca intern!lcional a
·que tiver sido registrada em repartição creada e'? virtude ~e
convenção de que o Brasil faça parte e for arctnvada na DIrectoria Geral da Propriedade Industrial.
.A.rt. 86. AquJ:llle que tiver depositado reg-ularmente em
algum dos paizes da União para a Prot.ecção ria Propriedade
Industrial um pedido de reg-istro de marca de inrlust.ria on rle
commercio, gozará de prioridade, sob reserva de direitos de
terceiros, si fizer ilwal pedido á Direct.oria Geral da Propriedade Indmt.rial nn prazo de quatro mezes. contado da data
em que tiver feito aqnelle depositr•. A prioridade, P-m tal caso,
não será invalidada durante esse período pelo emprego, por
terceiros. da marca de indm;tria ou de cnmmercio.
Paragrapho unico. Nas mesmas condições, ~nzará de prioridade. pelo prazo de seis me1.es. aquelle que tiver effechJUdo
igual deposito em ahrum dos Rst.adns qne fazem nart.e du Convenção de Buenos Airm~. rle 20 de agosto de 1910.
Art. 87. E' permit.tido aos syndicatos ou collectividades
industriaes on mercantis ·:1 usn dH marcns que assignalem c
distingam os product.o!l de sna fahrfcacão on cornmercio,
desde que para esse effci!o se snjeit.em ás prescripções e formalldade9 estabelecidas neste regulamento.
CAPITULO 11
DO REGISTIIO, ARCHIVAMENTO E TRANSFERENCIA DAS MARCAI"

Art. 88. Além das marcas de ou e trata o art. 80 deste
regulamento. não podem ser registradas as marcas de produetos nacionaes. que tenham rotulos ou dizeres em Jingua
estrangeira. excepto: a) os nomes de bebidas e outros que não
tenham correspondente em port.uguez, como o bitter, o brandy,
o•cognac, o fernet, o kirsch, o rhum, etc .. comtanto que os rotulas contenham as indicaçõe!'l legaes; b) os nomes do autor,
fabricante. inventor. etc.. si forem estrangeiros.
Paragrapho uni co. E' tambem prohibido o registro de
marcas de preparados pharmaceuticos sem a declaracão do
nome do fabricante. do producto e do Jogar da procedencia.
Art. 89. Aquelle que quizer registrar a sua marca depositará o respectivo pedido na Directoria Geral da Propriedade
btdustrial, acompanhado:
a) de tres exemplares da marca. contendo não só a representação do que a constitua. por meio de desenhos. gravura,
imnressão ou processo analogo, como tambem a descripção com
,t.odos os caracteriRticos redigidos em língua nacional;
b) de um cliché typographico da marca com as dimensões
maximas de 7 centímetros por 10.
§ 1.• O requerente deverá declarar:
a) a sua nacionalidade, profissão e domicilio:
b) si a marca é destinada a productos ou artigos da industria ou do commercio;
c) a classe ou classes de productos ou artigos a que a
marca se destina, de accôrdo com a classificação adoptada por
este I'egulamento.
• ·
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§ 2. • Os exemplares da marca devem ser feitOs em pap~l
consistente, com as dimensões de 33 centimetros de compnmento por 22 de largura, inclusive a margem para encadernacão, sem dobra? nem junturas, selle.dos, datados e assiJgnados
pelo requerente ou seu procurador.
§ 3. • Si os papeis estiverem devidamente sellados, lavrar~e-ha, em livr·o proprio, um termo assignado pelo proprietario
da marca ou srm procurador e pelo chefe da secção. Desse
r ermo constarão a data, com a menção da hora, mez e anno. do
deposito do pedido e o nome do depositante, ao qual será for~lecida uma ce,tidão do mesmo.
Art. !lO. Para os effeitos da prioridade, os pedidos de
marcas de industria e de commercio poderão ser depositados
:1as Juntas CommerciaeR dos Estados.
Paragrapho unico. Logo que o pedido for apresentado em '
qualquer das Juntas Commerciaes será lavrado um termo assi!!"J:ado pelo proprietario da marca ou seu procurador e pelo
runccionario encarregado desse servico, observada a segunda
parte do § 3• d0 artigo anterior.
·
Art. 91. Esbndo regular o pedido, será publicada no
JJiario Official a descripção da marca, da qual o publico poderá lambem t(·r conhecimento em Jogar apropriado da DireGioria Geral da Propriedade Industrial.
Paragrapho uni co. Da data da publicação comecarli a
correr o prazo para o deferimento do pedido. Durante 60 dias
pod~rão apresentar suas opposições á Directoria
Geral da
Propriedade Industrial aquelles que se julgarem prejudicados
co·m a concessão do registro requerido.
Art. 92. O registro será concedido pelo direc.tor geral da
Propriedade Industrial.
§ 1. • Do despacho que conceder o registro poderá in1erpôr recurRo. dentro do prazo de 60 dias, contado da data
da respectiva p11hlicacão no Diario Official, para o m1mstro
ela Agricultura, Industria e Commercio. quem quer que se
.Julgue prejudicado ou offendido com esse registro.
§ 2. • Do despacho que denegar o pedido e dentro do mesmo prazo, poderá tambem interpôr recurso para o ministro
rla Agricultura, Industria e Commercio, a-quelle que o houver
requerido.
Art. 93. Concedido definitivamente o registro de marca
de industria ou de commercio, será o proprietario convidado
pelo Diario Official a satisfazer o pagamento de que trata a
Jdtra b do art. 108.
Art. 94. Satisfeito o pagamento de que trata o artigo anterior, será effectuado o registro da marca.
Art. 95. No registro observar-se-ha o seguinte:
to. a preeedencia do dia e hora da apresentaollo da marca
esLabelece prefereneia para o registro em favor do requerente,
No caso de simultaneidade desse acto, relativamente a duas ou
maiR marcaR irlenticas ou semelhantes. será admittida a daflllf'lle fJIW !IPnf.ro rlf' ::lO dia~ provar, JH'ranlc a Di1·ectoria Geral ria Jlr•opr·ir•rlwd .. lnrluRfr·ial, IPI-a uRatlo 011 pnRsuido por mais
tempo. Na falia da respecUva prova. nllo se fará o registro
sem que !'loffram a necessaria modificação;
2•. havendo duvida sobre o uso ou posse da marca, determinará a Directoria Geral da Propriedade Industrial que os
interessados resolvam a questão perante o juizo competente e
;:,ú procederá :10 rw;istro na conformidade do julgado.
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A.rt,. QJJ •. O registro prevalr,cerâ, para todos os effeitos.
POf· !6 an11oi, tirtdos os qunes poder!\ ser renovado e assim

SU4'ó""tdVIPflente.

.

97, A inarea de indt-:.stria ou de commerClO é transf~
rivel por qualquer dos modns de cessão ou transferencia ad·
miUidqs ~ direito.
Art. 98. A xparqa .:ie industria ou de commercio sórnente
poderá ser transferida. coro o genero de industria ou de commercio para a· qual tenha sido adaptada, fazendo-se no registro a competente annotaçfio á vista dos documento5' auAr~.

thentico~.

Art. 99. A transferPncia ou cesRão da marea de indnstria
ou de commercio não prnóJzJr:í el'fcito emquanto não fôr
registrada na Directoria Ger'll da Proprindade Industrial.
Art. fOO. Apresentadoo oR a c! os authenticos de transferencia ou ces5'ão, serão inseriptns no registro gPral. e. annotado o registro no certiflracto d·t marca, será csto rPstiluirlo ao
apre<;entanto, ficando archiYadv" os rlocnmentos.
Art. 101. Provando-se quo ~ão falsos o~ dnrn1 1ontos apresontados e iniicriptos, Rerá o tP.g ic;f.ro ranrf'llado, ficantlo os
autores ua falsidado sujeiiL•,; ás ::t<'·t:l'•es crimil':tl:~ ou riviR que
no caso coullerem.
Art. 102. Do rloRpncho rlo di J·octor p:cral da Proprictlade
Industrial, qne autoriw o rrgisl.r11 ou o ranet~llamento de doaumenf.os. podt:Jrá ser interposto t'(lCllfbO .para n ministro da
A~ricultura, Industria e C:1nm'ercio, dentro do nrazn de 60
rlt:l&, a contar da data da respPctiva publicação no Diario
Of(icial.

Art. 103. O archivamento das marcas internacionaes não
se dfeduará si as marcas estiverem comprehcndi<las nas prohibições constantes do presenlte regulamento.
Art. 104. Do deRpMho do director geral da Propt·ledade Industrial que conceder archivamcntn de qualquer marca internacional, pn.Ie-:-á ser inf.Prposf.n. d0.ntro do
prazo de 120 <lias, contado da rPsfHletiva pnhlirnçfio no Diario
O(ficial, recnrsn para o ministro da Agrirulf.nra. TntllJStria e
Corpmercio, por qncm sr: jnlgar prPjudil'flrlo t'OIIl o mesmo
arehivamento.
Art. 105. As marras rrgi.-dradas nfín dPYPlll ~'nffi'Pr qnalonr.r alteração, quPr nns signan~ flgurntil'fl'i. fJIJ.•r· nn" diwrcs.
cifras ou palavras que as distingam.
Art. 106. Os exemp'hros dl\S rnarr'as inf;crnaéionaes
serão encadernados no fim de cada anno. jun!.anrlo-!'\c ao volume Qtm indice qp:e mencione, em ordem alphalwtiea, a natureza do produ c to e o nome do ;proprictario.
Art. 107. Haverá na Diredr,ria Gorai da Propriedade Industrial 'ivros:
·
(l) de tertnos de pedidos dt• registro dr: marca~ de indtlstrla e de comtnercio;
b) de regi~t.ro geral r!P marca~ de ind11stria e de conimArcio, no qual serão in!'\r~ri ntao; aR marf'as c~om o mtmPro de
ordem, data da concessão do registro, nome, nacionalidade,
domirilio e profis~fio do proin·infnl·io da IWl' r·n, nome dn yJr(l.:.
curador, si houvPr, trnnoferen'~ta". cP.ssõe~ e qtl<l.i':··qucr· outras
observações referent rs a tn'lrea" rh~ indn:;f r h< P dr eommercio.
Para~rl}pho nnlcn. Havcr·:í~ ainda um intlicarlor rle nomes
dos proprtetarlo!'.' fias mm·eas, ~~lrrn de n11fm~ livros qtH~ forem
necessarios.
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CA PITTJl.O lU
DAS TAXAS r. EMOLUMENTOH DE MARCA~ DE INDUSTRIA
E IJE: CJ !\lMERCIO

Art.. 108. Aque!le qne quizer registrar marca de indu!!ou de commercio ficará sujPito ás seguintes taxas:
a) 50$ pelo deposito do pedido para uma ou mais classe.z~·
b) 100$ pela f'Xprdiçã.o fl,J certificado de regis.tro de umÍÍ
rh,;se, 1:!0$ •in dua~ ela~se3 .J mais 30$ por classe que acerPscer.
Art. 10\l. Pela certidão de transfercncia de marca pag·al':í o ee~sionario a laxa de 50$000.
Art. 110. Pela int.P-rpnsi\·.fto de qunlquer recurso sobre
mar'l'a de indu:ll'ia ou do e1.mmercio pagará o requerente a
I :na fip 1·0$000.
Art. 111 . n prnprietario da marca de industria ou de
rnmmcr·,~io, anl.eR dn tier encaminhado o seu pedido á r.epar1ir· :i o inl<'l'nae ional, pagar':í a laxa tl'e 150$, além dos émolnm:~nl.n!'l Pst.abnlecidos nas respcct.ivas eGnvenções.
Art. 1 t 2. O pagamento das taxas de que tratam os artigos
10R. lell ra /1. ,, 1 t t sl'l':í pffl''l'l!!arlu nwdlaniP gnia PX'flPllidn
JWIO cltefe rJa ~I'C\)ÚO.
.
ParagT'aphu nnico. As demais taxas serllo pagas em $ello.
Art. H3. Em hypothese alguma, serão restitu;das as
taxas de qur traia eflte capitulo.
lri~

CAPITULO IV
DA NVLLID.\llE E DA CADUCIDADE DO REOISTRO

Art. 111. 3rrá nullo o re~istro de marcas feito contra o
que presC!'('VO este regulamento.
.
§ t,o .\~ acwiíf',.; rlP nnlldndP dr~ marcas do industria e de
r,llmmPr'cio porl,·rã.n sr,r propostas dentro do praw de cití!''l
annos. rnuladns ria data dos J•rsprctivos l'cgistrn;::, trrão o curso
snmmario P serão JH'or,essadag e julgadas na justiça federal.
São compctenf.ps para promovei-as aquelles que teem d\ ..
rcito ao rPeursn, na fórma estabelecida no art. 92 e o t'P.prPsenfant.o do lllinistnrio puhlico, nos caRos dos ns. !, 2 e 5,
u ll.ima parte, c 8 do art. 8>0 deste re~lamento.
§ 2.• Quapsquor oul.ras acções sobre marcas de inQ•lsfJ'i;.o
e de comn~(~rcio seriio procEssadas e .lulgadas na justiç~ lbMJ
do Districto Fndoral e dos Estados, salvo o disposto no art. !i•
do decreto n. 1.939, de 28 de agosto de 1908.
Art. 1 Hí. Caducal'á n rngistro da marca, si qualque;r hifpr·pssaclo proynr· TlPrant.f' a Directori~ (lpral da Proprfm1adc
Induo;t.ria f!l!P o l'PR<JlPCti\·o pr·opriPtarlll deixou rlc faZPr uso
cklla durante 1rcs ::mno~ consccutivo!'l.
Para~rapl11t unieo. llo rlr•spacho do rlircclor geral da PropriPdarln industrial qrrc rlcclarar caduca a marca rie indust.ria ou rk {'OJJIIlWJ'I'io, pollcr:í o proprictario interpor recur:so
p:na o ministro rJa Agricnlf.ura, Industria e Comrnercio déntrn do prazn r!P ôO' dias, a eontar da data da r~JspPrfiva pu:hH~
r·:wfin nn llirr1·ir>

~({icial.
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CAPITULO V
DAS INFRACÇÕES E PENALIDADES

Art. 116. Será punido com as penas de pnsao de seis
mezes a um anno e multa do 500$ a 5:000$ aquelle que:
i", reproduzir, sem licença do dono ou do seu legitimo
representante, por qualquer meio, no todo ou em parte, marea
de indnstria ou eommcrrio dnvidamcnte rrgistrada;
' 2•, imitar marca de induslria ou de commercio de modo
que poEsa illudir o consumidor;
3", usat· marca alheia, falsificada no todo ou em parte;
4", vender ou expuzct· ú venda productos ou ar[ igos revestidos de marca alheia, falsiHcada no I 0(\o ou rm pai· I c;
5", usar marca imitado de nwdo que possa illudir o consumidor;
6",vender ou expm.rr a venda productos ou artigos revestidos de marca imitada:
7", usar marca allwia ln~il i ma ('lll rn·odue[o,: ou arl igo rlo
falsa procedencia;
·
s•, vender on expuzt)r :\ Yenda prorluctos ou art igoc; revestidos rle marea alheia, ni\o ~endo de procedeneia do dono
da marca:
Paragrapho unico. Para que se dê a imitação ou usurpação, não é necessario que a semelhança da marca seja •;ompleta. bnst ando a poRsibilidade de erro ou confusão. na fórrn::1
do art. .Ro. n. 7, parte final. sl'jam quar~s forem as rliffPrl'nças.
Art. 117. Será punido com a multa de 200$ a 2:000$,
UfJUC!le que:
1", usar, sem autorização competente, em marca de industria ou de comrP.ercio, arma:::, brasões ou distinctivo:J publicos ou officiaes, nacionai'R nu ll~t.rangl'iros;
2•, usar como marca de indu>;tria -ou de commercio o emblema da Cruz Vermrlha, quer o si'lnal sr.ia idPntir.n. qurr
constitua imitacão que nãn pns::m ser reron hecida sem exarr.e
attento ou confronta\iiin;
3c, usar marca off€nsiv•a ao decoro publico;
4", usar marca de industria ou de commercio com indicação da localidade ou estabelecimento que não se.ia o da prtJcedencia do producto ou artigo, quer a essa inrlir.ação esteja
junto um nome supposto on alheio. quer não;
5", vender ou expuzer á venda product.o ou artigo reve'ltido de marca que contenha, sem autorização competente, armas, brasões ou distinctivos publicas ou officiaes, nacionaes
ou estrangeiros, ou revestido Je marca offensiva ao decoro
publico;
6", vender ou expuzer á venda producto ou artigo reYestido de marca com indicacão dP localidadr nu Pstahelccimento
que não seja o da procedencia do produdo ou artigo, quer a
essa indicação esteja junto um nome snppoRI.o ou alheio.
quer não.
Art. 11 8. Será punido com as penac; de prisão cellulnr
por dous a seis mezes e de multa de 100$ a 500$ aquelle qu~
usar marca que contenha offensa pessoal ou vender ou expuz•er á venda productos ·O'u artigo::; della rPvest.irlos
Art. 119. As multas de que tratam ns arts. 116, 117 e
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118 serão adjudicadas á União, sempre que a accão fôr intentada no Di.stl'ieto Federal e, aos .b:stados, quando o ·fôr perante
as respectivas justiças.
.
.
Art. 120. São solidariamente responsavets pelas mfracções a que se referem os arts. 116,-117 e 118:
1•, o dono da officina onde se ·prepararem mareas falsificadas ou imitadas;
2•, a pessoa que as tiver sob sua guarda;
3", o vendedor das mesmas;
,,., o morador da casa ou local onde estiverem depositados os produclos ou artigos, de&de que não possa provar qual
o seu dono;
5", aquelle que houver comprado o artigo ou producto
a pessoa desconhecida ou não justificar a sua procedencia.
Art. 121. A accão criminal contra os delictos .previstos
nos ns. 1, 2, 3 e 5 do art. 117 será intentada pelo promotor
:Publico da comarca onde forem encontrados os productos ou
artip.os re\'estidos das marcas de que alli se trata.
Paragmpho unit:o. São competentes para promovei-a,
nos casos dos n,.. 1, c 6 do citado artigo, qualquer industrial
ou negociante de gencro similar, residente no Jogar da proccdt'ncia, c o dono do estabelecimento falsamente indicado; e,
nos cnsns dos artigos 116 e U8, o interessado ou o offendido.
Art. 122. A reincidencia será punida com o dobro das
penas estabelecidas nos arts. 116, 117 e 118, si não houverem
decorrido 10 annos da nnterior condemnação por algum dos
delietos previstos neste regulamento.
Art. 12:J. As penas não isentam os delinquentes da satisfaç.ão do damno cansado, que os prejudicados poderão pedir por acção competente.
Art. 124. Poderá constituir ma teria de defesa na acção
criminal a allegacão de inobservancia dos arts. 80 e 88 deste
1 ngulamento. A absolvição do réo não importa, todavia, nullidade ela marca de industria ou de commercio.
Art .. 125. O interessado poderá requerer:
o.) busca ou vistoria para verificar a existencia da marca
fal;;ifica·da ou imitada ou de product.os e artigos que as contPnham;
b) apprehen;;ão c destruição da marca falsificada ou
imit.ada na officina onde se prepare ou onde quer que seja
nncontrada, antes de uLili:mda para fim criminoso ou prohibido;
c) destruirão da marca falsificada ou imitada nos volumes, prodncl os ou artigos que a contiverem, antes de serem
despachados nas reparticões fiscaes, ainda que estragados fiquem os f'nvolucros c os proprios productos ou artigos;
d) apprehensão e deposito de productos ou artigos reYestidos dn marca falsificada ou imitada ou que indique falsa
J•rocerlerll'ia, nos termos do art. 80, n. 4.
~ 1.• As rliligencias, de quo trata este artigo, serão ordenadas pelo Juiz l'lliTIJWientn on por elle requisitadas ao chefe
tia rcpa rti1;fto ou estabelecimento publico opde existam protlnctos ou artigos, sempro que a parte as requerer, exhibindo
CI)J!ifHio rJo rrgistro da marca.
~ :!." _\ <lfl'PT'f'ht•nsflt~ ~~ o 1.kposif.o só tcmu logal' eomo preli-
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minares dà ilcção, ficando de nenhum effeito si esta não fôr intentadá no prazo de ,15 dia:s apóis a oonclusão das diligencias e
entrega dos autos respectivos á parte que a tiver requerido.
§ 3.6 O juiz que ordenar a apprehensão nomeará peritos para verificar si, effectivamente, os proouctos ou
artigos estão revestidos ou assignalados por marcas falsificadas, imitadas ou indebitamente usadas.
§ 4. Os productos ou artigos apprehendidos servirão para
garantir a effectividade da multa e da indemnização da parte,
para o que serão vendidos em hasta publica, no correr da
àcção ou na execução, conforme forem ou não de faeil decomposição ou deterioração, exceptuadns os nocivos á 'saude pu.
bliellj que serão destruidos. No · acto de irem a leilão
taes artigos ou productos, as marcas havidas como fraudulentas
serão inutilizadas, lavrando-se l,,,,mo !liJS ant.os rüspeetivos.
§ 5. Aquelle que requerer busca on apprehen~iio assignará termo de responsabilidade, no qual assumirá o com.
promisso de pagar perdas e darml<Js qnu causar, si o n~sultado
f~r negativo e a parte contra quem 10r requcricla provar que
elle agiu de má fé.
§ 6. No acto da apprchcnsão Heriio arrecadados os ma.
chinismos e objectos que servirem, directa ou indireeta.
mente, para a falsificação c presas em flagrante as pessoas
da que trata o art. 116.
§. 7.• Dentro do prazo de 15 dias, contado da data da
apprehensãu, será apresentada queixa contra os responsaveis, acompanhada dos autos de apprehensão, corpo de delicto e ;prisão em flagrante, si esta tiver sido effectuada, rol
de testemunhas c indicação de outras diligencias necessarias.
Art. 126. A apprel\cnsão será fcHa ex-o{{icio:
a) pelas alfandegas, mesas de nmdas, reccbP.dnrias c eollectorias;
b) pelos fiscaes de impostv de consumo;
c) por qualquer autoridade publiea.
l'aragTaphu müco. FPita a appr<'hensFío I'.J:-off'h·io, sct·iio
intimados por editaes os donos da marca ou seus represcntitlltes vara procederem eont ra os rcsponsavei>1, assignando~~'-lheê par&. isso o prazo de GO dias, sob pena. de ficar sem
effei·to a apprehensão.
0

0

0

TITULO IV
D'ISPOSIÇÕES GERAES E 'I'RANSlTORIAS

·"- . Art. 127: São extensivos ·á Dircctoria Geral da Proprieoade Industrial os arts. 96 P. 9~ do regulamento approvado
p~Io d~c!eto n. iL436, de 13 de janeiro de i915, além das
dtsposiçoes do mesmo decreto, que lhe forem a.pplicaveis so~rê yenciin~ntos, commissões, faltas, férias, penas discÍJvlitt~l'eE~ e demtssões.
Art. 128. A Directoria Geral da Propriedade Industrial
toNtooerá ás Juntas Commcrciaes os livros em qne deverão
ser lavrados os tel'mos dos pedidos do patentes de invenção p
de registro de marcas de inrlustria c de commercio.
Paragrapho uni co. Terão franquia postal os pedidos de
que trata o presente artigo, encaminhados á Direct.oria Geral.
Art. f29. A Directoria Geral da Protn·icdade luduslrial
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organizará um indico das leis e convenções internaciona~s S,OIH·e ,vat<·utes de inv<'nção e mar·cas de ihdüstrla e tle comrp;erClo.
ArL. 1:30. Para os cff<~itos dos arts. 89, § ,10, lettra c, e i08, letlra b, deste re,gulamento, será adop_tada. a ~lass~ficacãQ an11e~a.
Art. 131. Serão 1sentos da quaesquer oiiús ,pelas puvHeaçõo::; de qne l1·atam os arts. H e ·IH os 'réqUei·ctlles de pri' ilcgios de invenção e de registros de miücas de industria e
de CO!lll\ll'l'CÍO.
Ar L. ·132. Nos casos do recurso provistos neste regulalll'mlo, srr·ú S<'lllpt·<· <JIIvido o Conselho ::luporior de Gommefrcio
e Iudw;t.L·ia.
Art. D3. Os pedidos de privilegio de invencão e de
l'l',;istro d<\ marras de inclustria e qe commercio que derem
<·ntrada ai<'· l í dt• lllar~:o iiP 1 \J;U1 serão processados de accôrdo
,.,,m a le·gisl:ll.::io vigenl<\, sendo, porem, exop·edidas as patentes
J'<'r;isl.radas as marcas c pagas as taxas e annuidadcs de accôrdo
<'11111 est.P n~g-ltlamento.
Art. 1:1 L Os 1'111weionarios da Dirootoria Geral da Propriedade ln<lnslria I pcrcellerão os vencimentos constantes da
tahella annexa.
Art. 135. As primeiras nomeações !l)·ara a organMação da
I lir.eetoria Geral Ja l'ropl'iedade Industrial serão feitas com
o!Jservancia do disposto no art. 80, § f•, n. i9, da lei n. 4.632,
de 6 de janeiro de 1923, não podendo ser nomeadas pessoas
nstranhas ao quadro do funccionalismo pulJlico e devendo. sex:
supprimidos os cargos occupados pelos funooionarios; affedivos aproveitados.
Art. 13f\. O presente regulamento entrará em :vigor a
I :í de ITIUI'I~O dn Hl24.
Art. 137. Hevogam-sc as disposicões em contrario.
Hi o do .lanPil o, I \J d<) •le7crnbro de 1923.- Miguel Calmon
.!:1. l'in c .-\lmcida.
'l'Al!J;Lf,A fiE Vl'NCIMEN'l'OS A QUE SE REFERE O ART.
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Cal'yas.

Vencimentos

llireclor geral . . . .. . . . . . . .. . . .. .. • . .. • . . . .
18:000$000
Chefe de ~ccç.ão . .. .. .. .. .. .. . . .. • • . . .. . . . .
12:000$000
Consullor technico . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .
i2 :000~000
l'l'imeiro official. . . . . . . . . . . • . . . . . • . • • . . . .
8:400 000
Segundo official . . . . . . . . • . . . . . . . . • • • • . . . . .
6:000 000
Terceiro official. . . . . . . . . . . • . • • • • • • • . . . . .
4 :8001000
Porteiro . . . . . . . . . . . . . . "~·-·· ............~..
4:800. 000
Dactylographo. . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . • •
3:600 000
Continuo. • . . .........•...••.••.••• ·• ..... ·•
2:400$000
Servente. . . • .•.. , ...•.. , • • • . • • • . •.. • . . . . •
i :800$000
Rio de Janei•ro, 1!J il1• dezembro ele 1923. -Miguel Calmon

rln Pin e Almeida

f'iassi{icação de artigos e productos a que se refere o art. MO
do re11ttlam.ento app1'ovado pelo decreto n. 16.264, de 19 de
dezembro de 1923.
Classificação dos artigos:
Clas.o.e 1. Productos chimicos usados nas industrias, na phótogot'aphia. em analyses chimicas; substancias cbilllio~a~ anli·-eonosivas.
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lagrnphos, dcscnhisl n~. assini como mandará de;:; tacar funccionarios, suh-ol'ficiac:; e praças, conforme forem ,julgadOs nceP~sario'l.

Ar!. l:J. O dirrrlor, mcdianto autorização do ministro,
poderá nonwar os ~Prvrnles, que deverão sPr de vrcforeneia Px-praras da Armada de boa conduct.a.
Art.. Hi. tjual·quPt' a!Lcração no pessoal da Escola qun.
importo Plll augmcnto de' despesa c que se torne nccessarin
pi'IO desenvolvimento da ERrola só poderá ser feita de aruu
[tara anno c a tPmpo tl1~ sPr incluída na proposta orcamentarin
rlo Pxertkio ('m qur !'!la fo1· vigorar.
A ri.. 17. u pessoal r·. i v i I r!'f crido no art . 14 lerá ag funct::Õt\~ .pw lhe eou'bl'rPm segundo as leis e regulamentos em
vigor na Marinha r a:> inf'lrnc~.õcs fJUe forem cxpf'didas pelo
i'~"Crctario rln oedPm tlo director.
Art. 1R. O I • nl'l'icial terá carga de todo n material de·
t•nnsumo I' 11 pol'lPil'tl a r~nrga do material fiiX:o.
A1·l. 1!1. !\a gr•sf fio uofl artigos da Fazenrla Nacional
:,f'rão applicnrla" a:; IPis c rPgulamcntos em Yigor, cabendo ao
><l~crefa6o as funrrGes fiscalizadoras que comppf.em aos im·
nwrlialo:> ott ~r:::unrlo~; conHnandantes.
Art. ?O. O mini~fro ria Marinha, sempre que ,julgar conwnienle, potlcr:'t rontraclnl' officiaes da Marinha estrangeira
Jl:lra in-.frurtores rlP nma on mais e~pecialidade~ e~tudadas. ou·
a c~tudar na E~eoln.
CAPITULO li
no
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Art. 21. o cm;;o deverá trr caracter pratico e abrangerá
principalmrnln o P~lurlo de problemas tacticos r estrategicoil.
§ L• Para regnlaridade n facilidade dos trabalhos, o cn-,
Rino St>rn' dividido Pm rlPparlnmentos .•
§ :?." O lll!11li'I'o de tiPpnrtamPntos e materias que serão.
cst.nrlarlas ;;prão fixados 1\ J'Pgulados pelo minifl!t·o da Marinha,
J1or propn.~f a rlo r! i I'PCI!H'.
.
Art.. 2:!. o r.tmm começará gcr.almrntr a 1 de março e.
f Prmirutrú ·f'nt I clr\ de:r,rmbro. mas estas; data.'> e a ext.ensão do:
curso potlllr·ão .~f'r allcradnR por ord!'m fio miniRtro da Marinha.CAPI1'ULO Ifi
Art. 2~. O;; adnars docrnlcH vitalieios continuarão a servir·.
na Esrola df' accôrdo eom os sru:-; rlircitos adquirido~, não
~Pllf)O, Jllll'l;lll, suh;;fjfuirJos Rinfio Ua fi.ÍI'lllU do art. fi• deste•
rPg-nlamPnfn.
Art. :.'1. All' :11 rJp, df'zemhro do corrl'ntc armo o Governo
porlrr:í fazl't' nrsfn l'Pgulamf'n!o a;; nltrrnt:õrs que a f'xpo-,
t·ir~rwia indirnl'.
Al'l. :!:í. Hr•sngani-;;p a;; di;;J10sici.rs .f'm rnnlrario.

Hio df' .Ta1wirn. fi dP sPIPmbro rlr 102:1. --- .Hr:rondrino ,
J.'cu·ia tf,• . I it'ilt'trl'.

ío
. I>EOI\:&t0 N. tH.142 -

12 DI: SETEMBRO DE 1923

ruj

.~i.:a''fldvéi !'Wella dos ~encimentos annuaes dos empre•
· ·, ;gatf<» da Catxtt Economt.Ott e Monte de Soccorro de Per.-

, ; námbuco

•

O Presidente da Republica dos Estados Unid<is do Bra'lí!;
usando da faculdade que lhe confere o artigo 60 do regulamento baixado com o dcereto n. 11.820, de 15 de dezemnro
.ie 1915, resolve ~pprovur a seguinte tabclla dos vencimento~
annuaes dos empregados da Caixa Econotlliea e Monte de So.>t'OJTO de PernamiJuco:
\-

Venci~cntL~ annual··~or··

\I

empr·cgado
Nutnero- classe - - - - - - - - - - - - - - - -

I

Despcza total
por armo

1 Ordenado I Gmtificaçúo \
1
1
6
6
6
1
~3

I

gerente . . . . . . I
cPntador . . . . . . 1
1°8 escripturariosl
2°" escripturariosl
3o• cscripturariosJ
thcsoureiro (in-\
clusive quebras
t :200$000) . . . .1
fieis . . . . . . . .1

1 perito avaliador.. I
i archivista . . . . . !
I ajudante archi-1

vista . .
. .I
1 porteiro . .
. ·\
1 continuo.. . . . .

6:480$000
4:920$000
a:720$000
a :360$000
2 :880$000!

3:240$000
2:460$000
1 :860~000
1 :680$0001
1 :.'l\U$0001

4: soo$ooo.
2 :880$0001
3 :&40$0001

2 :400$000
1 : 440$0001
1 :920$000\

3:1:20$0001

1:560~000

I
2 :O 10$000\
2 :tH0$0001
2 :OW$0001

1 :020$0001
1 :320$0001
1:020$0001

l

9:720$0fl0
7:380~000

33 :480$01.10
30:240$000

25:!J20!;000

I

8:400$000
12:960$000
5:760$0011
í,:6R0$000

I

3:060~000

3:%01000
3 :Ofi0$00(1

1---·---!---~142:720eOOOI 21:300~0001

1

I

i

---148:020$000

I

~------~~~~~--~~~~-~----~~
Rio de Janeiro, 12 de srfemhro dr 1!1:?3, 10'?" da lndepcn•!encia e 35• da Rcpubliea.
AnTHUR DA SIL\'A BErtNARDES.

R.:\.

8Hi111J(Iio

rufal.

u
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DECRETO N. 16.143 -

DE

12

DE SETEMBRO DE

1923

Concede m~torizaçiio d Sociedade ~n#lt:uma .~ Seguros, "Llrnltl
Atlanttco", para fttncciona'f' na .Repttbltca e approvtf oi
1'cspectivos estatutos

·

O Presidente da Hepunlica dos Estados Unidos do Brasil,
altPnd1mdo ao qur !'l'qucreu a Sociedade Anonyma de Se;.:mos "Ll11y:l Allnntiro", com séde nesta Capital, resolve ap-1
JI'CYnr o.; Pslat.ulos com que se constituiu Jlrla assembléa
gPral dt' f1 de agosto de 1!l23 e conceder-lhe aut-orização para
funccionaJ' na Hcpublica, praticando operações de seguros e
rPscgnros tcnestres e maritimos, depois de preenchid'<ls as
ft;rmal idarlPs do regulament-o approvado p.elo decreto numero
1í. [\13, dl' 31 dn dczcmhro de 19·20, ao qual fica sujeita a
~ocieilailc. hrm e.omo as leis c regulamentos que forem exJ•('didns :-olwt· 11 olljl'ctn de suas operacões.

H.io tJ,. Janeiro, 12 de setembro de :1.923, 102" da Inde•
pr·nrlrnt'in •~ :1:-;·• (!a Hrpuhlica.
i\ttTHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Viú\ll.

DF.CftETO :'1. H\. 1 í1 -- DE 12 DE SETEl\IDRO DE 1!J23 ( *)
1\pp!·ova us no1·os rstatutos da Companhia de Seguros de Vida
«A Mu ildiuh> rom sr;de ursta Capital e aut:nrizada a fu.ncci"nrrJ' p.·/o (/r'r'l'•'lo n. !J.866 di? 6 r](' 1/0I'rmbro de 4912
O PI'rsirlrnl e da flrpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
altf'ndcndo ao que rrqurrcu a Companhia de Seguros de Vida
"A Mundial", rom s•lde nesta Capital, c autorizada a funccionar
r•dn decrf'! o n. D. RfiG, de 6 de novembro de 1912, resolve apJII'OVa•· o~ nm·os esf a lutos adoptados pela assembléa geral ex-:traordinaJ·ia, realizada em 30 rle .ianmro de 1922, com as alte1'3t:ões const:mlr~ das resoluções tomadas pela assembléa geral
Px!raordinaria dn 1 ri•• agosto do corrente mmo, para continnar a opr·ral'. su.irita ao J'egimcn da legislaefio vigente e da.
<JlJe Yicr a S!'i' p1·omulgada sobre o objecto do suas operações.

Hio dn .Janeiro, 12 de setembro de 192:1, 102" da Independnncia c :l:í" da ftf•lmhl ira.
ARTHUR DA SILVA DERNARDES.

R. A. Sampain Vidal.
( •) Oe estatutos a que se refere o presente decreto foram publt·
cados no Diqrio Offlcia! de 30 de setembro de 1923.
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DECRTO N. 1n.11::í ---

llf·~

J:? nr: swn::--rnr.o DF. 1!.1:.?3

Altera o Re{ltdanvmto rlo Eslndo-Mairfr do E.?;e-l'cito, appi'OIJarlo
por decl'eto n. f.1 ..f8f, de 18 de n01wmln•o tlr! J920
O Prcsirlenil) da Itepubliea 1lo~ E si a do~ Unidos do Bt·a-

sil, usando da al.t.rilmição IJIIC lhe conf••rc o al'li"o -'IH, numero 1, da Cotlsf.iltt ir;iio, l'P~olv•~ ali era r o artigo :{2 do flegulamrnlo rio E'~tarln Maior do Ex1•rrif.o. app!'OYado por I!Pereto n. 11.·18 \, de 18 dro JI')YPlllbro dr• l!J.:!U, que fi1·a
snb;;l.iluirln P•'IO Beguinlro:
«Os of'fieiaes do Rrt'Yito do J.;s(ado-'.\laior poderão .srr
delle excluído,; a qualquer momento, por proposta do clwto
rio Estado-:\iaior ou decisão do l\lini;;{pt•io da Gw•rt·a, si a~sim
o rf'r lamart•m a;; llf'Cf'sgi dadf's do ;.:r•I'\'Í\:fl do ExPrl'i In.»

Hio rlP .Janeir·o. 12 dr ~demhn• ilP I \l!:l
prnrlrnr·ia " :l:í" da flppuhlira.
:\r.TIII ·n ll\ RIJK\
Fr't'llllilflu S••lrmbriJio

TI'OI1S(f'I'C
d1~

I fi·!· da lnr!P-

llr.n:-:,\lli>Ff;.
tf,• ('l!i'l'allw.

a s•:dc do commmulo da 6• Bl·iaada dr! In{rmtol'/a
l'rn·fo Alrare

JHII'II.

11.

I:Í'f(l(k do llio firo111k

O Prnsidnnle da IlPJHthlica ''"~ I•:,;ladoc; Unido,; do Bra,;il,
o mvisl a ria l'om·r•ninncia do si'!'\'Í\:11 puhlko rl'~olYl' I ransfPt•i r
a sérlro dn Qnarl.t>l-GPneral rio Cttlltlltanrlo da tia. hrigada riP infanlaria "" Porto "\IP;.u·p para a r•iilarln dn llio f:randl'.
Rio r!P .Tanl'ir·o, U rlP srlromh1·n riP l\1.!:1. lO·!' ria lndr•pcmlrncia r 3!"•" rl:l Tlrpuhlii':L
.\nTm·H n ..\ Rnx.\ Br.n:-.:.\nnEs.

F anmulo Setcm T11·i 110 rlr CmTo.llw.

DF.C:RETO N. l!i.l\7 .....

DE

1:?

lll~ SETE\TTlllO llE

1\'l'.':l

. AJ)pl•m•a. n 1)1'n.ieclo e r•~Spf'clit.•o III'('HIIli'/Zia. na impOI'lancia
di! 50:8;'i0$260, Jlai'a a in.~tallo.r;ií.o de um tl'ionuulo de ;·e.,·m·stin na PSIW,:tio di! '' /Jm•fl/i'll ... 1111 1'11/llfll dr• Tilllu/11, da
R si /'lida !Ir• 1-'rTI'O .'~11/'lll~lt.ll/lllll

o PrP::;idPtll.c ria Hrpuhl ira •los Esl arlo.~ rn irlo.q rlo BI'USil,
attendendo ao que requereu a E~lrada Li<' Fenu ~ut·oralmna e

t3
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f.eudo em vista as informacõcs pt'Csladas pela Inspoctot·ia Fe·
dcral das Estradas, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados, de accôrdo cem os doctunrnl.os que com nstr, baixam, rubricados pelo director .geral
d" t•xpetlicutc da Heerdal'ia J.o Estado dos Negocios da Viação
" Obras nuhlieas. o JH'ojt•c!o e respectivo orr;amento, na
inqwtl~neia de t•ineo.•nla- roul.os oitoernfo~ n eincoenta mil
dltZ•'lllo-; " "'~""''llla ro'•is liiO :HiJWlt!6LI), de aeetwrln eotn as corn·o·t~üt•s f•·ilas pela ln"pedol'ia. Federal das Estradas, a:; lHJacs
" l't~dnziram á illlpurlaueia aeima mencionada, para a im;talla•;iln df' 11111 1rian:wJo o!f> l'f'VI'I'~ftO Jlfl IJateo da e~façfto {\f)
d;arf~Ta~.

IIIJ

,·atnaf

d•~

Tibag~·.

da. E:<f.rada tk Ft·t·ro Soro-

r;lf,tn~<t.

~

J .'' As fl•'"lJL'Za,; cum eHsa iustallacão, alé o maximo dQ
nr·a ap]ll'!JVlldo, dC)JOÍS de UIJViuamenlc
apuradas
1'111 regulai' lonmda tle r·uJllao:, ::;crãu Icvaua::; {t rmlla de capilll'l.:alll!'ll[ll

lal tio ranml ~le Tibagy.
.
~ ~." Par;~ r·~ueln~ão
.J•'~'Iu nppi'II\WirJ

.

du~;

obras comprehendidas I~o pro111·a HHU'r·adu " prazo tle trcs. (3)• mer.es.

!lio dp .laiii'ÍI'(I, 12 dl' ~l'leiiJ!Jro de HJ.~:J. w·~<J !la Indepeudr•fll'Ia c ;;'J'' da Hl'JIIiiJika.
:\I\1'1Il'll D,\ SIL\'A DI>H:\.\JIDES.
Fl'l!11CÍSCO

Jll<CH J·:TO ;\. )(i. I ít-: .1 }IJ)I'ni:(J

DE 1:! JIE SETE.\IHll•J llE 1~123

i/,• I I: Uolf;:l!i:!.

I' I'CS)JI'CliL'O IIJ'('IliJWIIlo. '11([
JHII'Ir mn]Jliaçtio do w·mo;t'm

l'itfs tia

ti·· «lluJIIIImdiÍ»,

11

/ll'ojt't•/ 1J

Sú.

1'.\'{llriio

tftt

n,:r[,•

i Jn]JOI'ilt.!tCÍ.tl
til! mercado.

Sul-Jf'incirn

O i'l'f'~id•·11l•• da llc•pu!Jlica do~ E.-Jadu,; l'nido~ do I~rasil,
••ntlPndo ao <JIIf' t'l'lflll'l'Ctt u E& Lado dn l\linas Oeraes, arrendai a rio da Hi·d·~ :-ilil-~linf'ira. r- ll'JJdo Plll yisfa as informações
•h I li"•JH'.duria J.'t•do'l·al 'In~ J<:siJ•adas. (lt•t'J'd a:
.\!'1 ign llllil'fl, Fit':llll H]1JH'UVadnt<. dn Ul'C(II•dt.l eom ('JS uof'IIIJII'iiiiiH qut~ l'ntn l'"''·" baixa111. rubricados )Jelo din~clor geral
d•· ••xtwdi"nlt· da ~•'t'l'l'ktria dr- E~laull dos NPg-orio" da Viac.ií.'l
,. l•hra~ PIIIJlit·a~. 11 wojedn P l'I'SJH'I'fiyo •IITltlll!'nlu. na im-

:-~11

i'"i'lanria d•~ IJII:tlrwm eonl11s quaJrnennfo~; Ir~ vink mil tresenl"s ,. :-"~"•!nla ,. d11t1s ,.,;i~ (I'• :h'Olfi3G~), pal'a alll'pliar;ão do
:ll'lli:IZI'III "'' lll''i'(';triH!'i:J,; da o•,.;;.fa(;iio rl·· «ltanh:mdú» da IWtl<>
Hltl-ZII i llf'il·n. 1'11111 a allt•J'ar;ão frita IWla 1nspPetoria Federal
"'" }:-;J :·arln-' 1111 t·•·l'f'l'itl" "i'•.·amenfn. 1'111 I'O•ns•~IJ'll~'JH'i:t fia qnal
fi•·1111 " 1111'~11111 l'•••bt;~ido :i. itllpol'l.atH'ia nt·inm ItiPndonaua.
J'al';l.!!l';tp]lro lllli•·"·
.\~ dl'Sll'f.'Z:t,; f)lif\ af•': ll IIJaXÍillf) dll
,,·,;nlll•'ttf" •11·a a I" ll'f.ll ad«. flll~t·tn d~:\·id:tlltPII'I ,. apu t•ad:t>; en1
IT~=ttla I' '""'ad:~ rlt· r nula.", .~··riin ln\·aüas á cnnf :L dt~ I'Uli>l.cio da
IV·rk ~ttl-.\lin··ira. d•• :uTolrdu l'II.IIJ o ·dispost.n na alínea c do

n. :; da •:lan.-:1tla Yff do conlrael.o rclebrado ~~m vil'tudc <I~
11• 10. íOli, de ~!;: Lle marr:u de 1922, Iieamlo marcado

1h:rclo
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o pr~o de treEI (3) · mezes para conclusão das obras de :lmphacao de que trata o presente decreLo.
- Rio de Janeiro, 12 de SJ~.tembro de 1!Y.h, 10~" da Indepcndencia e 35° da Republiea .
. \HT!Il'H DA

SII.Y,\ BEH:--l \1\DES.

Frwu·isco Sd.

PECHETO f\.

l<i.tí~l

Approva as instrueçiJes para as eleições de Deputados á Assemb!éa
Legislativa c de Presidente c Viec-Presidcnf<! do Fsfado do Rio
de janeiro

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil:
I~esolve, de accôrdo com o § 2" do artigo unico do decreto
n. 4. ~22, de 20 de agosto de 1923, approvar as instrucções, para
as eletções de deputado:; á Assembléa Legislativa e de Prestdente
e Vice- Presidente do t.stado do Rio de janetro, que a este a~:ompa
nham, assignadas pelo Ministro da justiça c Negocios Interiores.
Rio de janeiro, em 14 de setembro de mil novecentos e vinte
e tres, 102• da lndependencia c ::15'' dct Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

lnstrucções a que se refere o decreto 11. i6.149, desta data, para
as eleições de DeputadoH ú ll.8sembléa Legislativa e de Presidente e Vice-Pres;de~·te do Estado do Rio de Janeiro
CAPITULO I
DAS ELEIÇÕES

Art. t.• As eleições para Deputados á Assembléa Legislativ~t e
para Presidente c Vice-Presidente do Estado do Rio de janeiro
serão realizadas conjunctamente em dia designado por acto do
Interventor Federal, com antecedencia de 30 dias, pelo menos.
Paragrapho unico. Terão voto nessa eleição todos os eleitores
alistados até a data do decreto n. 4.722, de 20 de agosto deste anuo.
Art. 2.• Para a eleição de Deputados continuará a ser observada
a divisão de districtos estabelecida no art. 4• da Reforma Constitucional do Estado, elegendo cada um dos cinco districtos nove
Deputados, cujo mandato durará trcs annos.
§ 1." O t• districto comprehcnde os municípios de Nictheroy,
S. Gonçalo, Maricá, Araruama, Saquarema, S. Pedro d' Aldeia,
Cabo Frio, Jtaborahy, Rio Bonito, Capivary, Magé c Thcrezopolis,
com séde em Nictheroy.

.\t:TOS JJO PODER EXECUTIVO

l!S

§ 2. • O 2• districto comprehende os municipios de Campos,
Macahé, Barra de S. João, Santa Maria Magdalena, Itaperuna e
S. João da Barra, com séde em Campos.
§ 3. o O 3" districto comprehende os municipios de CantagaUo,
Bom jardim, Nova Friburgo, Sanj:' Anna de japuhyba, Duas Barras,
ltaocara, Monte Verde, Santo Antonio de Padua, S. Francisco de
Paula, S. Sebastião do Alto e S. Fidelis, com séde em Cantagallo.
§ 4. • O 4° districto comprehende os municípios de Petropolis,
Nova lguassú, Itaguahy, Vassouras, Parahyba do Sul, Sapucaia,
Carmo e Sumidouro, com séde em Petropolis.
§ 5. o O 5" districto comprehende os municipios de Barra do
Pirahy, Valença, Santa Thereza, Barra Mansa, Rezende, Rio Claro,
S. João Marcos, Pirahy, Paraty, Mangaratiba e Angra dos Reis,
com séde em Barra do Pirahy.
Art. 3." Quinze dias antes da eleição, o juiz de direito ou mu•
nicipal, conforme se tratar de comarca ou termo, o promotor pu·
blico, o prefeito interino, o 1" supplente do juiz de direito ou
municiJ?al e um contribuinte do imposto de industrias e profissões
ou terntorial, que fôr eleitor, escolhido pelos tres ultimos, tendo
como secretnrio um dos escrivães do juizo, se reunirão no edificio
da Camara Municipal ás 13 horas e procederão por maioria de
votos:
a) á divisão do municipio em secções eleitoraes ;
b) á distribuição dos eleitores do municipio pelas respectivas
secções;
c) á designação dos edificios em que deverão funccionar as
secções eleitoraes ;
d) á eleição das mesas cuja organização lhes competir.
§ 1. o Para a eleição do quinto membro, a junta reunir-se-á
16 dias antes da eleição, ás 13 horas, no edificio da Camaras Municipal, sob a prcsidencia do juiz de direito ou municipal, tendo
como secretario um dos escrivães do juizo. Feita a eleição, além
do edital affixado á porta do edifício, far-se-á communicação ao
eleito, por officio do presidente.
Logo que forem publicadas estas instrucções, os collectores
farão remessa immediata ao juiz de direito ou municipal da relação
dos contribuintes do imposto territorial e de industrias e profissões
dos respectivos municipios.
§ 2." Não comparecendo o juiz de direito ou municipal, assu·
mirá a presidencia o to supplente, na falta deste o prefeito e na
deste o promotor publico.
§ 3. o A reunião prévia da junta para a eleição do quinto
membro far-se-á com a presença, pelo menos, de dous membros
dentre os tres que têm voto na eleição ; e a definitiva, para os fins
declarados nas lettras a, b c e d, com a presença, pelo menos,
de tres membros da junta.
& 4. o No caso de empate, a sorte decidirá qual o eleito
membro da junta ou da mesa eleitoral.
§ 5. o As secções tomarão numeração de ordem, corre•
spondendo uma mesa a cada secção, perante a qual votarão os
eleitores residentes no districto.
§ 6. o Não comparecendo nenhum escrivão do juizo, será, por
maioria de votos, nomeado um escrivão ad-hoc.
Art. 4. o Os municípios do Estado serão divididos em tantas
secções eleitoraes quantos forem os districtos de paz, exceptu•
ando-se os das sédes, os quaes terão tantas secções quantos forem
os tabclliães e os escrivães de pa:r;.
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Art. !5. o Serlo designados para fWlcelonamento das secç«Ses
tleltoraes os edificios publlcos, e só na falta destes poderão ser escolhidos outros.
Patqrapbo unico. Os edificios parUculares que foretn designado• para o funccionamento das secções eleltoraes ficam equiparados durante os trabalhos eleitoraes aos 'edificios publicos em
que tiverem de funccionar as secções eleitoraes e não poderlío, sob
pena de nullidade da eleição, ser situados fóra do perimetro da
s6de do respectivo distrlcto, não podendo funccionar duas secções
no mesmo edifício.
CAPITULO 11
DAS MESAS F.LJ?lTORAES

Art. 6. 0 As mesas para as eleiçOes de Deputados á Assembl~a
Legislativa e de Preslctente e Vice-Presidente do Estado serAo
constituidas:
I Na séde dos municipios:
a) a primeira mesa pelo jui7. de direito ou municipal, conforme
se tratar de comarca ou termo, como presidente, pelo 1" supple.nte
respectivo e por um contribuinte dos impostos de fndustrias e profissões ou territorial que fôr eleitor, o qual será escolhido pela junta
organizadora das mesas;
b) a segunda pelo 2° supplente do juiz de direito ou municipal
como presidente, pelo promotor publico e por um contribuinte, na
fórma da lettra anterior;
e) a terceira pelo 3° supplcnte de juiz de direito ou municipal
como presidente, pelo prefeito interino e por um contribuinte eleito
pela junta organizadora das mesas cleltoraes, na fórma das lcttras
anteriores ;
d) as demais mesas, quando as houver, serão constltuidas por
mesarlos eleitos pela junta de organização das mesas eleitoracs, P
estas elegerão os seus presidentes.
11. Nos dlstrictos de paz haverá uma unica sccç1io, cuja mesa
será composta na fórma da lettra d deste artigo.
§ 1. o Servirão como secretaries das mesas eleitoracs os tabclliães e escrivães de paz nos respectivos districtos, ainda que suspenaos do exercicio. Far-se-á a designação no dia da eleição dasmesas.
§ 2. 0 Nos municipios cujas sédcs forem constituídas por cidades
divididas em mais de um districto, para o effeito da constituição das
mesas e secções eleitoraes, considerar-se-á conto séde unicamente
o perlmetro do 1o.
§ 3. o Nos municipios em que llouver mais de um juiz de direito, as mesas serão organizadas pelo da 1a vara.
§ 4.° Considera-se constituida a mesa uma vez que esteja presente a maioria de seus membros.
Art. 7." Aberta a audiencia para c umprimcnto do disposto no
art. 3°, o juiz declarará estarem iniciados os trabalhos para a
constituição das mesas elcitoraes do municipío c pnrn o determinado nestas lnstrucçõe!l.
Art. 8. • Logo após a escolha dos mesarios, a j11nta, acto continuo,
passarà a fazer a deslgnaçao dos tabellllc!!, escrivães de paz
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e escreventes que tiverem de servir nas secções como secretarios
das mesas eleitoraes.
Art. 9. • Nas comarcas de Campos e Nictheroy, em que ha mais
de um juiz de direito, exercerão todas as funcções que couberem
por esta lei aos juizes de direito os da la vara.
Art. 10. Os secretarias das mesas das secções eleitoraes, no
caso de não comparecimento, serão substituídos por um secretario
ad-hoc, escolhido pelo presidente da mesa. As actas da installação
da mesa e da eleição serão transcriptas nos proprios livros dos
respectivos serventuarios faltosos op, na ausencia desta formalidade,
dentro de 48 horas, no cartorio do tabellião que pelo juiz do município fôr designado.
Art. li. Depois de feita a escolha dos mesarios e designaçlo
dos secretarias das mesas, dentro do praso de 48 horas, no
maximo, o juiz fará publicar, pela imprensa, na séde do munlcipio,
ou, na falta de imprensa, por edital, affixado á porta da Camara
Municipal, e dos cartorios de paz, nos districtos, os nomes dos
membros das mesas eleitoracs c de seus respectivos secretirios.
Paragraplto unico. Dentro do mesmo praso de 48 horas communicará o juiz, sob registro postal, a cada um dos membros das
mesas eleitoraes e respectivos secretarias, a escolha e deslgnaçlo
de seus nomes para aquelles cargos.
CAPITULO 111
DOS LIVROS ELEITORAES

Art. 12. Os livros necessarios para as eleições estadoaes
serão, com a devida antecedencia, fornecidos pela Secretaria Geral
do Estado ao juiz da comarca ou termo. No caso de extravio ou
de demora desses livros, até oito dias antes das eleições, serão requisitados á Secretaria Geral pelo juiz de direito ou municipal.
Art. 13. O juiz de direito, nas comarcas, e o municipal, nos
ter:nos, logo que receberem os livros destinados ás eleições, tanto
municipaes como estadoaes, rubricarão todas as suas folhas, que
lambem por elles serão numeradas. Os termos de abertura e encerramento serão lavrados na primeira e ultima folhas pelo serventnario de justiça que tiver tomado parte na constituição das mesas
c assignados pelo respectivo juiz.
§ 1." Cumprida a for,;'.alidade exigida neste artigo, os livros
destinados ás eleições municipaes e estadoaes serão, sob registro
do Correio, re111ettidos aos respectivos secretarias das mesas eleitoraes. Os livros que tiverem de servir nas 111esas das secçOes da
séde do munlcipio poderão ser entregues aos secretarias respectivos por officiaes de justiça do juizo no mesmo dia em que se
tiverem de proceder ás eleições até ás lu horas da manhl, sob
pena de responsabilidade dos portadores, no caso de extravio e de
não serem entregues até essa hora.
§ 2 • Com os livros destinados ás eleições serão, tambem, enviadas as listas de chan:ada dos eleitores, além do material que ás
mc~mas se destinarem.
§ 3. Os secretarios das mesas poderão receber pessoalmente
do juiz de direito ou municipal os livros eleitoraes, listas de chamada e material a que se referem este artigo e os seus paragraphos,
mediante recibo.
0
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CAPITULO IV
DA CONVOCAÇÃO DAS MESAS
Art. 14. Com antecedencia nunca inferior a oito dias do desigrtado para a eleição, o juiz de direito ou municipal, conforme se
tratar de comarca ou termo, convocará, por carta, sob registro
postal, e por edital, publicado na imprensa local, si houver, e na
porta do edificio da Camara Municipal respectiva, os membros das
mesas eleitoraes afim de que se reunam no dia, logar e hora da
eleição no edificio que legalmente tiver sido designado, para serem
recebidos e apurados os votos do eleitorado.
Paragrapho unico. Independente de convocação, os membros
das mesas eleitoraes, no dia designado para qualquer eleição, deverão comparecer ao edificio da secção respectiva c ahi processar, de accôrdo com estas instrucçõcs, os trabalhos eleitoraes.
Art. 15. Reunidos os membros da mesa eleitoral em numero
legal no edifício destinado á secção, ás 10 horas do dia da eleição,
o secretario fará a apresentação dos livros que lhe tiverem sido
remettidos pelo juiz respectivo, lavrando nos mesmos, immediatamente, a acta de installação da mesa eleitoral.
§ 1." Para que possa ser installada a mesa de secção eleitoral
é necessario que compareçam, pelo menos, dons de seus membros,
não incluindo o respectivo secretario.
§ 2." O recinto em que estiver installada a mesa eleitoral será
separado por um gradil, na sala em que se íeunircm os eleitores,
de modo, porém, que lhes seja possivel assistir á eleição.
Art. 16. Na ta secção da séde do municipio, na falta ou
Impedimento do respectivo presidente, que é, na fónna do art. 6'',
nas comarcas, o juiz de direito, e, nos termos, o juiz municipal,
será elle substituído na presidencia da mesa pelo 1" supplente.
Na 2' e 3 • secções da nv~·,ma sé de, na falta on impedimento dos
presidentes, que são respectivamente o seL~unrlo c o tcr<~eiro supplen tes do juiz de direito ou municipal, serão estes substituídos, na
2• secção, pelo promotor publico e na 3" pelo prefeito interino.
§ 1. Nas demais secções eleitoraes do 1" districto e nas dos
demais districtos dos municípios, o presidente será escolhido
por eleição entre os outros membros da mesa.
§ 2. • O mesario que se ausentar depois de começados os
trabathos da eleição não será substituído, fazendo-se na acta menção
da ausencia e do motivo desta.
§ 3.• No caso de não comparecimento, o secretario designado
será substituído por um secretario ad-hoc, nomeado pelo presidente
da mesa dentre os eleitores da scc<;;i.o c logo após a installação dos
trabalhos.
Art. ·17. Perante a mesa reunida c em qualquer phasc do processo eleitoral poderá cada candidato apresentar fiscal, que deverá ser eleitor da secção.
§ l." Igual direito assiste a cada grupo de 30 eleitores da
secção eleito;·al, devendo o oHicio ser por todos assignado, reconhecidas as firmas c instruido com documento que prove serem
eleitores da secção a que de·;e pertencer, tt•nbcm, o cidadão no
qual rccahir a nomeação de fiscal.
§ 2. • Nenhum eleitor poderá assignar mais de um officio, e,
si o fizer, não será o seu nome contado em nenhum dclles.
0
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'Produotos -ohimicos usados na agricultura, na horticultura, na veterinaria e para fins sanitarios.
'3. ~~roductos chimicos .preparados para serem usados
na medicina e na pharmacia.
4. !Productos animaes, vegetaes e mirwraes em bruto
ou parcialmente preparados, usados nas industrias,
não incluídos noutras classes.
5. Metaes não trabalhados e parcialmente trabalhados, usados nas industrias.
6. Machinas e ferramentas de toda a especie c partes de machinas, excepto macllinas de agricultura
e horticultura e suas partes incluídas na classe 7.
7. Machinas de agricultura e horticultura e partes
dessas machinas.
8. Instrumentos de precisão, instrumentos scientificos e apparelhos para fins uteis; instrumentos o
apparelhos didacticos.
9. Instrumentos musicaos.
10. Instrumentos, apparelhos e pcf.rechos para cirurgia ou para curativos, ou em rcla1;ão ú saudc do
homem ou dos animaes.
11. Cutelaria e fonamcntas cortantes.
12. Artigos de metal, nfw incluídos noutras classes.
13. Artigos de metaes preciosos c joalheria e imitações dos mesmos.
14. Vidro.
15. Artefactos de porcelana, louça vidrada e de ceramlca.
16. Artefactos de substancias mineracs e outras para
construcções ou decorações.
17. Petrechos para engenharia, architectura c construcção.
18. Armas, munições de guerra e caça, não incluídos
na classe 19.
19. Substancias explosivas.
20. Petrechos de architectura naval e equipamentos
navacs, não incluídos noutraR classes.
21. Viaturas.
22. a) Fio de algodão;
b) Linha do algodão para costura.
23. Tecidos de algodão em peca.
24. Artcfactos de algodão nfw inclu idos nouf.raR classes.
25. Linho, canhamo e .iuta em fio.
26. Tecidos de linho, de canhamo e de Juta.
27. Artefactos de linho, de canhamo e de juta, não incluídos noutras classes.
28. Seda natural 011 artificial, finda, torcida ou para
costura.
29. Tecidos de seda natural ou artificial.
30. Artefactos de seda natural ou artificial, não inincluídos noutras classes.
3i. Fios de lã ou de pello.
32. Fazendas c tecidos de lã ou de pello.
33. Artefactos de m ou r! e pdlo, não incluídos non!ras
classes.
34. Tapetes, pannos para soalhos, linolco e oleados.
35. Couros e pelles preparados ou não e arte factos de
couro não ineluidos noutras classes.
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Classe 36. Artigos de vestuario.
Classe 37. Roupa branca para uso pessoal e de cama e mesa.
Classe 38. Papel (excepto papel de forrar casa), papel de escrever e de encadernação.
Classe 39. Artefactos de borracha e de gutta-percha não incluídos em ouf.ras classes.
Classe 40. Moveis estufados ou não.
Classe 41. Substancias usadas como alimentos ou como ingredientes de alimento.
Classe 42. Vinhos, bebidas e líquidos fermentados.
Classe 43. Aguas mineraes e gazosas naturaes e artificiaes,
inclusive refrescos.
Clns~11 H. Tabaco. manufacturado o.u não, inclusiv·e charut-o!'
e artigos para fumantes.
Classe 45. Sementes para a agricultura e horticultura.
t ;Ia ss11 4G. YPias, phospilot·os. sabão counnmn e detergentes;
amido, anil e outros preparados para lavanderia.
Cla:-;~n 'li. Oleos de qualquer especie para illumina<:ão, aquecimento, lubrificação e combustíveis; kerozene,
gazolina c productos de petroleo.
Cla:;se 48. Perfumarias (inclusive artigos de toucador, preparados para os dentes e para o cabello e sabão
perfumado), pentes, escovas para dentes, roupa e
cabcllo.
!Classe 4!J. Jogos de toda especie; artigos e vestuarios desporliyos não inelu idos Pm outras e! asses.
Classe 50. Diversos:
a) Artefactos de marfim, osso ou madeira, não in('.lnidos em outras classes;
b) Artefactos de palha ou de fibras, não incluídos
Pm outras clas·scs;
e) Artefactos, productos animaes e vegetaes, não
incluídos em outras classes;
d) Escovas (não incluidas em outras classes), espanadores e vassouras;
e) Guarda-ehuvhs e bengalas;
f) Preparados para conservar e polir moveis e
soalhos, e para limpar metaes;
q) Encerados, tendas, lonas. eordoalha e barbante;
h) Botões de toda espeeie (excepto de metal precioso ou imitações);
i) Material de vedação e mangueiras;
j) Outros artigos não incluídos nas classes supra.
Rio de Janeiro. f !l rlc dcznmhro .r! e ·1!9123.- Mi(lucl Calm!)n
du. !'in e Almeida.
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.1 fm~ ao Minisferio da Marinha, o credito especial de réis

s·

I. 72.1 :321.'~062, .~1/}IJilementar ás verbas 1•,
e 13" do arliqu :10 do ló 11. 1. fífi!í. de 30 df' aqosto de 1922

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
nuMi-

n~ando da nllfn,·iza<:iill confPrida pelo dooreto ligi.sl:ttivo
nu~ro 4. 7G!J. "'' I !l ri•· r!Pwnllwo f!p 1!J?~. resolvr. a.hrir. no
I .. ;" •I~ lP?:l
, ..,f. llf
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nisterio da Marinha, o credito especial de mil setecentos e
vinte e tres contos tresentos e vinte e um mil e sessenta e dous
réis (L 723 :321$062), para pagamento do excesso de despeza,
verificado na·s verbas ta, s• e 13" do art. 30 da lei n. 4.565,
de 10 de agosto de 1922.
Rio de Janeiro, i 9 de dezembro de 19~:i. 102° da Independencia e 3fi.• da Republica.
i\.RTIIUR DA SILVA BERNARDES.

Ale:J:andrinn F'aria de Alencar.

l>!i3CilE'l'O N. 16. 2(i!i -- Não foi vuhlirad(•.

DJ<~CHETO

N. Hi.26'i

-

IJ~:

1!1 tm

t>~:zgMBHO Ln:

192:1

Abre, ao .M inisterio da Fazenda, o credito especial de
68 :H 4$531, para pagamento de vencimentos a um superintendente e 25 encarregados do serviço de venda do
sello adhesivo nos Estados de S. Paulo, Bahia, Pemamburn, Cl'm·á, Porá c Ilio Grande do Sul

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
na conformidade do art. 6• do decreto n. 16.020, de 25 de
abril ultimo, e tendo ouvido ó Tribunal de Contas na fôrma do
regulamento approvatlo pelo der.ret.o n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, resolve abrir, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 68:114$531, para occorrer ao pagamento
de vencimentos e quebras, durante o exercício corrente, a
um superintendente e 25 encarregados do serviço de venda do
·sello adhesivo, sendo 2 :i 50$ para um superintendente e 14
encarregados no Estado de S. Paulo; 7:800$ para tres encarregados no Estado da Bahia; 7:338$727 para dous encarregados no Estado de .Pernambuco; 2 : .\00$ para um encarregado
no Estado do Ceará; 9:800$ para dous encarregados no Estado do Pará e 12 :S25$8fH para t.re$ PneaTT(),r.mdos no Estado
do Rio Grande do Sul.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1!J2:~. 102" da Independencia e 35• da Republica.
AHTHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sm11]111io Vidal.
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19 DE DEZEMBRO DE 1923

:iul01·iza o ilfinisterio da Agricultu1·a, lndustria e CornmC1·cio
a conceder á Companhia Nacional Mineração de Carvão
do Barro Bt·anco, os {avm·es constantes do decreto nuuwt·o 12.943, de 30 de março de 1918, para melhorar o apparelham cnto mccanico de transporte e extt·acção, c sua
usina tlr: hcue{iciameuto de carvão
O

Presid1~nLe

da ItepuLl ica dos Estados Unidos tio Brasil,

lendo mn vista a autorização constante do n. 11 do art. 80 da
lei n. 't.632, de 6 de janeiro e 1923 e o que estabelece o deerdo n. 12.D1.3, de 30 de março de 1918, decreta:

Ar!.. 1." Fica o Ministcrio da Agricultura, Industria e
CoHmwt·cio autorizado a conceder á Companhia Nacional Minemção dP Carvão do Barro Branco, sociedade anonyma lcg-almrmte consituida, com sédP na cidatlc do Hio tlc Janeiro e
pt'tJlll'iel.aria das jazidas carboniferas, denominadas Minas
Lant·o l\IüllC'r, nu município de Orlcans, no sul do Estado de
~anta Calharina. os favores constantes do decreto n. 12.943,
lfp ao rle marr;o de 1918, J)ara que melhore o apparelhamento
lltPcanieo de transporte e exlracção, c sua usina de beneficiamento de carvão, de accôrdo com as seguintes clausulas:
I

O Governo Fedcml da Hevublica dos Estados Unidos do
eoncedet·ú á Companhia Nacional Mineração de Carvão
do Hal'l'o Bt•an1·o uut eruprPstimo de dous mil contos de réis
(:.'. 000:000$000) vara I tu e intensifique o trabalho de extraq;.ilo de carvão, afim de augmentar sua produc~;:.ão, amplie suas
in;;tallações de beneficiamento, de fórma que possa beneficiar
20.000 toneladas annuaes.
Bra~il

II

Essr cmprestimu será feito pelo prazo de 12 annos e
vcueerá o juro annual de 5 %, só se tornando offcctivo depois
de lavrada a cscript.ura de llypotheca c será amortizado em
dez prestações iguacs, comprehendidos os juros respectivos,
a coufar do fim do segundo armo da data da ·hypotheca.
A primeira amortização será feita doutro de sessenta dias
depois de findo o prazo de dous annos, acima referido, e as
seguintes drmtt·o de sessenta dias depois de findo cada um
dos annos ullcriorcs.
lii

:\ Cotnpanli ia Nacio11al l\Iinel'açiío de Cat•vilo do Bat·ro
H!·atteo podi'J'<Í. l'!'fPc\fnm: o paganwnfo das antot•l iza!;ões prcyr:-;fas na !'lansula anfl'rtnr, no lodo on l'lll parfP. a ,juizo do
no\'I'HLO Ft~dP.ral. em combustível bruto ou hennl'ieiado ao
prr~r:o fixado dentro dos sessenta dias concedidos para o' pa~
ga!IH'IIf.o das pt·nslac;õeH, podendo a entrega do eombusf.tvcl
SIT feita pol' Jornpc·inwnlo~ parciacs, no decurso do anno.
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IV
O Governo Federal estabelecerá nas Estradas de Ferro e
Navios da União o menor frete passivo! para o combustível
da companhia e para os productos delle rlerivados, como o
col\e e o alcatrão, e ainda para as pyrites residuaes da sua
purificação ou para o enxofrn destas extrahido e promoverá
accôrdo com as estradas de feno c emprezas !In navcga.;:.ão qne
gosarcm rle favores da Uniã<l, para que r!'dur,am I ambcm ao mínimo as suas tarifas para I acs artigos.

v
A Companhia Nacional 1\linnraçfío de Carvão do Barro
Branco se compromell.e a l'.OJJsl.rnir nm ramal fctTPO para
ligar a zona que está Pxplnrando em Barro Branco Velho :'is
zonas qJJC lambem vae explm·a1· de Barro Branco Novo, Carahú
e Bôa Vista. Essa ennsl.ruec.:ão s<Í ser:'! executada rlcnois do
approvado,; os pro.iecl os e respPct.ivas plantas d!'lalhadas pelo
Minist.erin da Viação l~ Obras Publicas.

VJ
A Companhia Naeio!lal !\lirH•t·açiin dP Caniin do Barro
Branco se comprometi~~:
a) a manter, durante o prazo desta eoncessfío, suas installações, machinismos, appamlhos c linhas ferreas de sua propriedade em perfeito estado de t'onsrrvaçfto c funecionamento;
b) a franquear aos fifw.ars do Goyc•rno todas as dependencias de smu; oficinas. CJ.~ina", minas, ele., fornctlenrlo-lhes
os csclarccimcnlos pedidos, P a >!UbnJPttrJ' JH'(•viamcnlo á approvac;fto do ministro da A~riPnllura, JndustJ·ia e Comnwrcio
todos os planos rln aliPrac:íí,•s PSseneiaes. n, hern assim. os processem noyos que resoln•c· arloptar Pm sons eslabckeimentos;
c) a arlmiltir Pllt :HI:lS mi11ns os aprPndizc•s, ai(~ o lltultern
de dez. e os alurnnns qtH• eonelnircm o eiJrso da Esenla de Minas ou o curso indnsf ri ai da Esc·.ola Pnlylrwhnir·a ou de outros
jnRtif.ulos congenerc!'l, ale'• o numero dn flollf!, inrlieaclO!'i pelo
Ministerin da A!!I'icullura, Tnrluslria c Commnreio, garant.indolhes pelo prazo de dous aunos, e desde que nfí.o prejudiquem
a bôa ordem do cslahelecimenlo, uma diaria eo1npaliYel com os
serviços que lhes tiYerem si rio confiados;
d) a contribuir para os r\o[res publ itlOR enm a quota annual nnnca inferior a ü :000$, ymga por scmr•siJ·es ar!Pantados,
para attcnder ús despezas de l'isealizaçf!o;
e) a cumprir lodas as disposições do decreto n. 4.265,
de 15 de janeiro de 1921, que 1·cg·ula a propriedade e a exploração das minas, e l1em assim as leis qne sobre o assumpto
cstivcrrm rm vigor.
Vlf
O Govrrno Federal csl.abeleerrá rnullas de 1 :000$ a 5:000$,
a juizo do Ministerio da Agricultura. lndust.ria n Commercio,
para as infracções em que incorrer a Companhia Nacional Mineração de Carvão do Barro Bt·auco, durante o prazo da con-
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cessão, multas essas que serão elevadas ao dobro nas reinoidencias.

vm
O Governo Federal poderá ém qualquer tempo, por necessidade de salvação publica ou caso de guerra, r.equisitar
lodos os bens da Companhia Nacional Mineração de Carvão
tln Bano Branco, de conformidade com as leis em vigor.

IX
O Fôro Frdcral desta Capital será o competente para todas
as acçi•cs que sP fundarem <'In direitos c obrigaçfícs rcsultan1r•:o; da pr·cs .. nl f' r~mwcssfín.
X

No caso tln divcr·grmcia na interpretação das clausulas ou
de qualquer clausula desta concessão será essa divergencia
dirimida por arbitro~ em numero de t.res, dos quaes um escolhido por cmla uma daR parto e o terceiro por ambas as part.r•s, servindo este ultimo de flpsempaf.ador no caso de divergit·cm os primcir••s.
Art. 2." E~'t.a collC"Pssfío ficará de nenhum effeito si, dentro do prazo tk :lO dias, contados da publicação no Diario Official, nflo tiveto a Companhia Nacional Mineracão de Carvão do
Barro BtoaTH'O ~··~ aprPs<•ntarlo ao Ministerio da Agl'Íeult.ura, Industria e Cntlllll"tTino f'llt eomli\:Ões para assignar o respectivo
rooutrado.
Art. :l." llf'Yilf':nn-~-;" as rlisposiçõrs em C"nnt.rurio.
Hio dP .Tatlf'irno In ri•· dr•zPmhro rlr 1!1'..'3, 10'..'" da IndependPnria " :l'•" da Hr•pitl>lilo;l.
:\1\Tf!Uil DA SILVA BF.llNAHDEB.

Jf i•tll''' Cofmon du l'in c A lmcidao

Dl~f~nETO

No Hi.21i!l --

llR

19

TlE

DRZEMnno

llE

1923

f'uneedf' rf sor:iPdade nnnnuma National Aniline & ChP.mical
Coru1Jfllll/. 11. 8 . .·1., onto1'izaç1Io pm·n funccionm· na Repu-

blica
O Prr~ir!Pntr da Jlppnhlica dos Estados Unidnf! do Brasil,
ali f'nde:Hin :;" que requrnm a Nat.innal Anil in e & Chemieal
Co111pany, U. fi o A .. com stlde em Wilrn ington, ncJaware. Estados Unidos da AmPri<m. e escripfmoio cm Nova York, Estado
dn mPsrno nonu•. na alludida Repnhlka, c dcvidaJTH'nfe repre"••ntada, dl'rrcLa:
Artigo unieo. E' conC"edidn á sociedade anonyma National
Aniline & ChPmicnl Company, U o S. A., autorização para
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funccionar na Republica, com os estatutos que apresentou e
mediante ás clausulas que a este acompanham, assignadas pelo
ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e
Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as
formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 1923, 102• da Independencia e 35• da Republica.
AnTIIUil DA SILVA BEnNAnDES.

Miguel Calmon riu Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto

n. 16.269, desta data

I

A sociedade anonyma National Aniline & Chemical Company, U. S. A., é obrigada a ter um representante geral no
Brasil, com plenos c illimitarlos poderes para tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com
o Governo, quer com particulares, podendo ser demandado e
receber citação inicial pela sociedade.
II

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente ás respevtivas leis e regulamentos e á jurisdicção de
seus tribunaes judiciarios ou administrativos! sem que, em
tempo algum, possa a referida sociedade rec amar qualquer
excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
(t execuç.ão das obras ou serviços a que cllcs se referem.
III

Fica dependente rle autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos re~pcctivos estatutos.
A sociedade não poderá, tampouco, praticar nenhuma operação de banco, negociar em cambiaes ou operar em seguros
sem que, para esse fim, solicite préviamentc autorização especial ao Ministerio dos Negocias da Fazenda.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funecionar na Republica si infri•ngir esta clausula.
IV
Fica entendido que a autorização é dadà sem prejuízo do
principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.
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A infracção de qualquer das clausulas para a qual nlo
c'Steja comminada pena especial será punida ·com a multa de
um conto de réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e,
no caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto f'm virtude do qual baixam r.s presentes
clausulas.
nio de .Janeiro, 19 de dezembro de 1923. - ltliauel Calmon dn l'in c ,1lmeida.

DECRETO N. iü .270 -

DE

19

DE DEZEMBRO DE

1923

r!unccdc rí socicdadl' annnyma American Steamship Agencie&
ComJ)(f11!/, Inc. aufori:nçlio para (ttnccionar na Re'pu/ilii'H

.

O Prf',.;irJcnl f' da llcpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
ali cndPJHio ao qLw rPqucrcu a sociedade anonyma American
Hl.tmmship Ag0m~ics Company, Inc., com sédc t'ffi New Or)f'anR, Louiodana, Eslatlos IJnitlns da AmPrica, c devidamente
l'''fll'tlRPntada, dPerela:
Arl.igo uni co. E' concedida á sociedade anonyma Ameriran Hl.eam~hip Agencies Company, Inc. autorizaçf'w para funccionar na llepuhlica, com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo
ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e
Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir
as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Ric) de .Tmwii'O, 19 tlf' di'ZI'JIIbt·o rlP 1923, 10:!" da Jndependf'Jlei:t P ::J!í• da HPpuhliea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES .;

ilfirmel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 16.270, desta data
I

A sociPdafle anonyma "American Steamship Agencies Company, Inc." •\ obrigada a ter um representante geral no Brasil
com plenos c illimit.ados r>oderes para tratar e definitiva.:
mcnt.e resolver as questões qur. se suscitarem, quer com o GoYPrno, quer com particulares, podendo ser demandado c reef'!wt· cilaeão inieial JIPia Companhia.
II

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
nn iranlf'nl .. :í,; J'f'srwct.ivas leis o regulamentos c (L .iurisdicção
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de seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida Companhia reclamar qualquer
excepcão, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderlio servir de base para qualquer reclamação concernente
á execucil.o das obras ou serviços a que elles se referem.

IH
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a Companhia f enl!a de far.er nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido quo a :wtoriznção ó dada sem prejuízo do
pl'incipio do se achar a Companhia sujeita Úf\ disposições do
direito que regem as sn!'.iPdadps anonymas.

v
A infracção ele qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena ospceial será punida com a multa de
um conto de n\is (1 :OOO.'J\) a cinco contos de réis (5:000$) e,
no easo de reincidencifl, com a eassação da autorização concedida pelo decreto em virtwlo do qual baixam ns presentes
clausulas.

fiio de .Janeiro, Hl dP dezromhro de 192il. --Minttcl Cnlmnn
du J>in c Almeida.

DECRE'fO N. Hi.271 ·--- rm 19

DF. PR7.El\nmo DF.

1923

App1·nva o I'I'[!Ufamcnln 11111'a a {iscalizaçtio, no Jlrti~. da Penda
de ÍIISI'I'fi.:itf,ts e {U11(Jicirlos

O Presirlcnt.o da llevulllica r1us EslarloR Unidos do Brasil
us:1ndo da autorização constante do art.. U, lPitra 1', da lm1
n. 4.2'12, de fi do jan!'iro de 1!l21, rovignrado pelo art. 87 ria
lei n. G.!1:J2, rle G de janr~iro rln J!l2:1, deerof a:
Art.. i." Fi!~a approYado n l'r•gnl:nnont.o pam a fisoalizaç!lo, no paiz, da vonda dn im:nd.ieidai-1 n fllngieirla~, d!• modo a

normalizat· n ~ua I'Ompo~ir,fío P eohihit· a;;; t'riwriP~.
Art. 2. o ltovoga nr-~r· as ri isposir,ííps !'lll eontr:u·io.

Rio elo .Janeiro, 1() rln dr·zt'JJJloi'O de ID'.':l, 102" da Jndcpendencia n ::;;o da Hcpnhlim .
.\HTII111\ DA f'IL\ .. \

Jl!CBN \1\DER.

Miortl'! Cui11111J1 du /'in ,. ,Umcida.
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Regulamento a que se refere o decreto n. i6.27i, desta clata
Art. 1. • Fica prohibido expor á venda ou vender in~
secticidas on fungicidas, bem como productos chimieos dastinados aos mesmos fins, illudindo ou tentando illudir o
comprador:
a) quanto á natureza, origem ou procedencia dos mesntoR;
b) quanto á ettntpnsir;fío ou dosagem dos elementos uteis
q11 c contenham;
c) qnanl.o ao emprego de nome usualmente dado a outras
sttlist.aneias dt• arçfío inseet.icida ou fnngicida.
A r L 2." Fica f ambem prohibido ~~xpor á venda inseticidas ou fungicidas sem que nos respectivos vasilhames se
ache yisiYnlnwnfP irnrrr>sRo o emblema cxigirlo pelo Deparlarnr>nln N:tt·innal "'~ Sandn l'nblica, para as snhsl.ancias vencrwRas.
l'aragTapho unico. Cada rotulo dPYC frazPJ' a declaração
da eonqlOsit·.fío n modo tle mml-a.
Art. :l.·.. O falil'icanl.c ou negociante deverá consignar na
factura rlt\ '''THin, qnn snr;í rcmettida em rluplicaf.a ao cornprndot·:
a) o nntnn elo insocticir!a ou fungicida;
b) fnm natnrcza;
c) modo de mnprego;
d) sna ]n·nr.erlr·n~ia, isto ~. o nome da fabrica que o produziu (quando RI) l.raf.l) de producto industrial).
Art. 1. o Os prorlncl.ofl ehimicos. vendidos ou cxoostos á
vcnrla corno imrfll icidas on fungicidas, sem arldiçõcs ou manipula!:õcs cspcci:ws qun lhes modifiquem o 111orlo de accão
ou cntprPgo. niio porlPnl trazPr outras donnmirwl:õns sinão a
usual, seienfifira ou Ynlgar.
Art.. 5. • Fira insl itnirlo no Jnst.ituto de Ch i mira nm regisl.ro gral.n i lo I) oln·igal o rio para os fahricanll)s n vendedores
•In insrdicirlas on fungieirlas.
Pn ragTapho 1111iro. No pc1lido rlc registro. o requerente
flpyení. dPi'larnr a ;;;,>rJc da fabrica on estabclceimenf.o e a nallll'f'za dn inst•cl il~irla on fungicida fabricarlo 011 vendido.
AT'f.. ô. o A risraliz:wão dos insocficidaR c fungicidas
1'11111prfn nn Jm;l ilnlo iln Chimica, auxiliado, nos Estados e no
TPTTil.nrin d" :\1'1'1\ pPlos lahorat.nrios de chimiea dos estaI!Plecinwnl o.-; dn 1\1 in isi Prio 1la Agricnltnra, Tnd1r.~t.ria e ComTIIPl'rio. )JPTII co111n pPlos lahnratorios ostaduacs n municipaes,
11 !Ptl i:ml P nl'rt'•nlo 1~om os ri~Spl)ctivos governos.
Ari.. '7." O.s falori1·:ml f'.~ nn irnport.:ulnr•p;; ·dl) insecf icidas
" f11ngicidas dt·\·t·rão. artft•s d1~ os oxpnr ~. VPnda, commnnicar
pnr· l'~cri pl o an Tnsli In I o dn .f!himica. dirccfm1wnf.c. on por
infcrlllf'dio das i11~prrforias ngricolas frdtWal)s, nos Estados, o
nnml) P n lltlllll'ro da P~pPdP, a qnalidarle rlo imH~cticida ou
f11ngi1\ith. 'fl'~' fli'PI Pnrla I)'JIOI' á Yrnrla, fazenrlo ar,ompanhar
I :wR dPrln r·nt:íif'R do non1P 011 murr,a eommPr1~ial (JPstlnada a
di~l.in.r::nir· n nrtH]tl('fO dns Rf11!S cong'I)JlPres.
l'nra.!.(TnplJo nnit·n. A t~ommnnir,ação, <In qnc trata o presPntr n d i~n. dPYPrá. sor acompanhada, em ri'! ação a cada
111arrn. dP r6pia da rrsnPrl iYa analyfle, reali?:urla de accôrdo
''""l " !'"''·"'"''' t'P~nilrtnlf'nlo P ser:'i. rrnovada Sl)mpre que for
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introduzida qualquer ali rração no fahricn on composição do
produ c to.
Art. 8. o O Instituto d11 Chimica fornecerá ao Instituto
Biologico de Defesa Agrícola os elementos m~ccssarios üO
exame da efficacia rio produ c to, o qual ~er:í feito á vista da
composição chirnica o das Pxperif'rwias qrw f'orPnt julgarias
convenientes.
Paragrapho unico. ncconlwcida a e fficacia tlu prodncto, o
Instituto Hiologico de DMmm A~eir'nla corrmrnnir·ar·:í. rr rN;rrltarlo com nrgPIH'ia, no In~lilnlo dP Chimica. para 1rs Pl'f't•if,rs
do regisl r o.
Art .. !l. o Hegistrado o product.o, :o;i o Inslihrln dn Chimica verificar fraude no mesmo, rlará eonhecimf'nl o ú parto
intoressarla. que poderá rPqtH'T'Pr nnvn anal:nw riPntrn rlo
prazo de 30 dias.
Paragrapho uni co. QuandtJ a framln for verificada por
qualquer laboratorio dos l~starlos on do TPrritorio rlo Acre,
sPrú o raeto comnmniearlo ao Tnsl ilntn dP filrillrir·a. ao qual
a parfp inlrrpssarla podPI':Í 1'1'<!111'1'1'1' lloYa nn:rl~·~p t!Pnl r1r tio
prazo tlf' GO r! ias.
Arl. 10. Não tendo a parlL· inLCl'CS!=<ada l'P!Jilf'ritlo JHJYa
analysn ou, si o t.ivf'r, eonfirnrando esta a l'r·audl'. 11 dirpr.lnr
rlo Inslil.nto r)p Chimica app\ie:rr-lhf•-lw a 111trll:r d1• al'l''',rrln
rnm o pr·csPnl o regulanwntn.
Art.. 11. l'm·a m'l pffnitns tia ficamlizaçiio. a eollt•(•.ta da~
amostra<~ Sf'l'á feita, na l:apil.al Federal. pPios flrnr<'.itrnnrio,;
do Inslit.ulo rlc Chimiea. n. nos E~tados. 11dos funrc.itiTJal'io.~
do Serviço tle Inspecção ,. Fn11H'Ill.o J\gl'ienlas. dt~ :wt·1l1·d" t'illll
instrnrçõPs que para tal fim forem exrw,lülas.
Art. 12. Os uirccl.orcs do Inslilnto Binlugieo tl<' DPfPsa
Agrícola. do RPrviço de lnspecção f' Fomr1nlo Agr·irnlas " do
Instilnlo de Chimica organizarão os limil,Pr-; para a,.c prwcrmtagens nt.cis e de impurezas noeivas eontidn.~ nos 11rodul'los
chimicos empregados como insceticirlas nr1 f11ngicidas, oc;
quaf~s sPrãn approvarlo~ jJI'lo lltini-;fro
da .\gTir·ullura, [nlluslria c Comrrlf'rcin.
l'a!'agrapho nnico. 'l'aes I imiLeo; Jlmleriio s1•r nltPrado"
srmpro que sng~rrirem a llPecssi!larle dPssa alll'l'nr:iio os [1111rrinnal'ios (]C· qne trata o Jll'f'scnle artigo.
Ar!. 13. O In.ql.ifnto fie Chimica, denlro do ]lrazo (]p t rP.s
mezrs. a contar· da data da publieação r!Pstn rngulanwnl.o submettcr:í. á approvação rlo ministro da Agricultura, Jnd~stria
e C.ommercin os met.ho1los rlc analyses que adoptar para os
insectieidaR c fungicidas, os qr1aes serão Prnprcgarlos para os
Pffcit.os da fiRcalização n não porlf'rfín ""'' lllndi firarlm; .~Pm
an t nrização do lllf'Rillo mini si.!'O.
Art.. llt. No Inst.itut.o Riolngir.o d1• DPfPsa Agr·ieola haverá um rrgi.q(rn rios parPr'f'l'l'" s'rln·p in~1·r·l kida~ r' l"tln~i
eirlas.
Art. 1ri. Os que import.arem falrri•'arem 011 PxpnzPrf'm
á vc~nda insre!icidas ou fLmgieitla~· f'lll <lPRnr'l'l'rrdo rr11n as ;li~
posil:õPs rlesl.e I'Pt.nrlanwnln scJ•ão punidos l'llltl a.~ nnrllas ·tliJ
200$ a 1 :OfJO$ n o dollro na reincirlrnt'ia.
l'aragrapho nnico. Os ÍllSf'f'l.ieida~ p rung·ir·itlas, 1'111 laPs
emHJi!,'ÕP", sPrã'r apprf'IJelHlitlos P innl iliz:rtlo-: parn o consumo, pmlPrHlo .. f'n!rrdanlo, SI'T'\Ír para 11trlt·1rs l'ins, a .iniw
tl:t :lllflll'ld:ttll' lill'llllrillll:r d:r ri~l·:tli~:H'~II.
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Art. 1G. Verificada a infracção, o funccionario incumhido da fiscalização lavrará o respectivo auto, o qual será
por .eUe assignarlo juntamente com as testemunhas, si houver,
e pelo infractor nu ~Pu rPprrsentante, quando a isso não se
opponha.
§ 1 . " O infractor será intimado a apresentar a respectiva
dcfeRa 1inntro !11~ 1 o dia R. Findo este prazo, o mesmo funccionario appliear:í on não a multa.
§ :>,." 1la derisiio qrw nhsolvcr o infi·act.or haverá semp~c
J'l'l'lll'RIJ, c.r-of'j'ir·in, para o lllinistro rla Agricultura, Indu:o;t.ria
P Cunm1Prnio.
§ 3. o J\lPtlianlll deposito prévio da importanda fia multa
sorá licito á parln recorrer para o ministro da Agricnlfura,
Inrlnstria c Commercio dentro do prazo de 30 dias.
§ !1. o Em qualqurr das hypotheses, o recurso será encaminhado ao ntinist.ro, por intPrmedio do Instituto de Chilllica.
Art.. 1í. As multas não pagas serão cobradas cxecut.i' :ummLr. do accl•rdo com a legislacão vigent.n.
·
1\ rt. I H. Os fnnccionarios incumbidos da Pxecução das
nu•rlidas prl'\·islas nn presente regulamento terão livre accessn
nas fa!JJ·ira,.,, dPpnsi I os, trapiches, armazens e casas commerc i tli~S.
Ar I. I \l. llcyoganJ-se as disposições C!li contrario. Mirturl Colm1111 rln t•in e A11111'ida.

DECRETO N. 1ô.272 A11Jl1'11Vfl 11

DE

20

DE DEíiEMDI\0 DE

1923

1'1'{/U.la.mr>nto da. assistencia e protec(~an a.ns meno~

uorrs

nllrmdonadns c

delinquentrs

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
rcso!v;c, de accôrdo com o art. 3• n. I, ria lei n. 4. 242, de 5
tle janeiro de 1921, e decreto n. 4.547, de 22 de maio de 1922,
approvar o regulamento da assistencia e protecção aos menores abandonados e delinquentes, que a este acompanha, assignado pelo ministJ·o dn Estado da .Tust.iça c Negocios Interiot·es.

Rio de JanPiro, 20 de rlm:cmbro lln 1923, 102• fla Indepen-

dl'ncia c 35• da RepuiJlica.

ARTHUR DA SIINA BERNARDES •.

Joú.o

Luiz Alves.
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REGULAMENTO A QUE SE REFERE O DECRETO
N .. 16.272, DA PRESENTE DATA
Da assistencia e proteec;ão aos menores abandonados

e delimruentes
PARTE GERAL

CAPITULO I
DO OBJECTO E FtM DA LEI

Art. 1.• O menor, de qualquer sexo, abandonado ou delinquente, será submettido pela autoridade competente ás medidas de
asslstencia c protecção instituidas neste regulamento.

CAPITULO 11
DOS MENORES ABi\NDONADOS

Art. 2.• Consideram-se abandonados os menores de 18 annos;
I, que não tenham habitação certa, nem meios de subsistencia•
por serem seus paes fallccidos, desapparecictos ou desconhecidos,
ou por não terem tutor, ou pessoa sob cuja guarda vivam ;
11, que se encontrem eventualmente sem habitação certa, nem
meios de subsistencia, devido a indigencia, enfermidade, ausencia
ou prlslio dos paes, tutor ou pessoa encarregada de sua guarda;
lll, que tenham pae, mi\c ou tutor, ou encarregado de sua
guarda reconhecidamente impossihilitado ou incapaz de cumprir os
seus deveres para com o filho, ou pupillo, ou protegido;
IV, que vivam em companhia de pae, mfíc, hltor ou pessoa que
se entregue á pratka de actos contrarios á moral c aos bons
costumes;
V, que se encontrem em estatlo habitual de vadiagem, mendicidade ou libertinagem ;
VI, que, devido á crueldade, exploração ou perversidade dos
paes, tutor ou encarregado de sua guarda, sejam:
a) victlmas de máos tratos physicos habituaes ou castigos
immoderados;
b) privados habitualmente dos alimentos ou dos cuidados indispensaveis á saude;
c) empregados em occupações prohibidas ou manltestamente
contrarias á moral e aos bons costumes, ou que lhes ponham em
risco a vida ou a saude;
d) excitados habitualmente para a gatunicc, mendicidade ou
libertinagem;
VIl, que tenham pae, mãe ou tutor, ou pessoa encarregada de
sua guarda, condemnado por sentença irrccorrivcl:
a) a mais de dous annos de prisão por qualquer cri111c;
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b) a qualquer pena como co-autor, cumplice, encobrldor ou
receptador de crime commettido por filho, pupillo oít menor sob
sua guarda, ou por crime contra .estes.
§ 1.0 Entende':"se por encarregada da guarda do menor a pessoa
que, não sendo seu pae, mãe, tutor, tem por qualquer titulo aresponsabilidade da vigilancia, direcçllo ou educação delle, ou voluntariamente o traz em seu poder ou companhia.
§ 2." São vadios os menores que, tendo deixado sem causa
legitima o domicilio do pae, mãe, tutor, ~uarda, ou os lagares
onde se achavam collocados por aquelle a cUJa autoridade estavam
submettidos ou confiados, ou não tendo domicilio nem alguem por
si, são encontrados habitualmente a vagar pelas ruas ou logradouros
publicas, sem que tenham melo de vida regular, ou tirando seus
recursos de occupação immoral ou prohiblda.
§ 3. São mendigos os menores que habitualmente pedem
esmola para si ou para outrem, ainda que este seja seu pae ou sua
mãe, ou pedem donativo sob pretexto de venda ou offerecimento
de objectos.
§ 4. São libertinos os menores que habitualmente:
a) na via publica perseguem ou convidam companheiros ou
transeuntes para a pratica de actos obscenos;
b) se entregam á prostituição em seu proprio domicilio, ou
vivem em casa de prostituta, ou frequentam casa de tolerancia,
para praticar actos obscenos;
c) forem encontrados em qualquer casa ou logar não destinado
á prostituição, praticando actos obscenos com outrem;
d) vivem da prostituição de outrem.
0

0

CAPITULO 111
DA INIIIBIÇÃO DO PATl~IO PODER R DA REMOÇÃO DA TUTELA

Art. 3." Nos casos em que a provada negligencia, a incapacidade, o abuso de poder, os máos exemplos, a crueldade, a exploração, a perversidade, ou o crime do pae, mãe, ou tutor poi:lem
cumprometter a saude, segurança, ou moralidade do filho ou puplllo,
a autoridade competente decretará a suspensão ou a perda do
patrio poder ou a destituição da tutela, como no caso couber.
Art. 4." Perde o patrio poder o pae ou a mãe :
I. Condemnado por crime contra a segurança da honra e
honestidade das famílias, nos termos dos arts. 273 paragrapho
unico e 277 paragrapho unico do Codigo Penal ;
11. Condemnado a qualquer pena como co-autor, cumpllce, encobridor ou receptador de crime perpetrado pelo filho, ou por
crime contra este (lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, art. 3°
§ 1", n. VII, lettra b);
111. Que castigar lmmoderadamente o filho (Codigo Clvü,
art. 395 n. I);
IV. Que o deixar em completo abandono (Codigo Civil, art. 395
n. 11);
V. Que praticar actos contrarias á moral e aos bons costumes
(Codigo Civil, art. 395 n. 111).
Art. 5." A decretação da perda do patrio poder é obrigatoria,
extende-se a todos os filhos, e abrange todos os direitos que a lei
confere ao pae ou á mãe sobre a pessoa e os bens do filho.
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Art. 6.•.Suspende·se o patrio poder ao pae ou ã mãe:
1. Cott4emnado por sentença irreoorrivel em crime cuja pena
exceda de dous annos de prisão (Codigo Civil, art. 394 paragrapho
unico}, salvo o disposto no art. 4, ns. I c 11;
I{. Que deixar o filho em estado habitual de vadiagem, memUcidade, libertinagem, criminalidade; ou tiver. excitado, favorecido,
produzido o estado em que se achar o filho ; ou de qualquer modo
tiver concorrido para a perversão deste, ou para o tornar alcoolico
(lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, art. 3°, § lo, ns. V e VI
lettra d, e § 15) ;
111. Que, por mãos tratos, ou privação de alimentos, ou de
.cuidados indispensaveis, puzer em perigo a saude do filho (lei
n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921, art. 3" § 1", n. VI lettras
a c b);
IV. Que o empregar em occupações prohibidas ou manifestamente contrarias á moral c aos bons costumes, ou que lhe ponham
em risco a saudc, a vida, a moralidade (lei n. 4.242, de 5 de
janeiro de 1921, art. Jo, § 1o, n. VI lettra c);
V. Que por abuso de autoridade, negligencia, incapacidade,
impossibilidade de exercer o seu poder, faltar habitualmente ao cumprimento dos deveres paternos (Codigo Civil, art. 394, lei n. 4.242,
de 5 de janeiro de 1921, art. 3'' § 1", n. Ill).
Art. 7. o A decreta~ão da suspensão do patrio poder é facultativa, póde referir-se umcamente ao filho victimado ou a todos? e
abranger todos os direitos do pae ou da mãe sobre a pessoa ('. bens
do filho ou sómente parte desses direitos.
Art. 8. • E' licito ao juiz ou tribunal deixar de applicar a
suspensão do patrio poder, se o pae ou mãe se comprometter a
internar o filho, ou os filhos, em estabelecimento de educação, ou
garantir sob fiança que os filhos serão bem tratados.
Art. 9. • Dá-se a destituição da tutela :
I. Nos casos do art. 413 ns. IV e V, e art. 445 do Codigo
Civil ;
Il. Nos casos dos arts. 273 n. 5", c 277 paragrapho unico do
Codigo Penal ;
Ili. Em qualquer dos casos de abandono figurados no art. 3"
§to, da lei n. 4.242, de 5 de janeiro de 1921.
Art. 10. A suspensão ou a perda do patrio poder abrange o
pae e a mãe, se os dous vivem juntos, ainda no caso de um só
delles ter sido julgado indigno do exercício do patrio poder.
O conjuge innocente, porém, deixando de viver em companhia do
conjuge indigno por desquite, ou por morte deste, pó de reclamar
a restituição do patrio poder, de que foi destituído sem culpa,
desde que prove achar-se em condições moraes c cconomicas de
prover á manutenção c educação dos filhos.
Art. 11. Se os conjuges não viverem juntos, os poderes do pac
pmlorno Jlftflflnr n 11cr cxt·n~hlw\ pda mllc, quando l~stiver em condi~I'ICII ccunnmll~lllll~ morae~1 1h• prov1·r :\ 111annl•·nç.'ío l' etlucaçl\o
do 111ho.
Art. 12. Tratando-se de pessoa que não seja o pac, a mãe ou
o tutor, e provado que os menores sob sua guarda estão em algum
dos casos previstos no art. 2", ser-lhe-hão retirados por simples
despacho da autoridade competente, sob as comminações legaes.
Art. 13. O juiz ou tribunal, ao pronunciar a suspensão ou a
perda do patrio poder, ou a destituição da tutela, fixará a pensão
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devida pelo pac, ou mãe, ou pessoa obrigada á prestação de alimentos.
Art. 14. Desde que a respectiva acção de inhibição do patrio
poder ou remoção da tutela fôr iniciada, e em qualquer estado da
causa, o juiz ou tribunal póde tomar as medidas provisorias, que
achar uteis, para a guarda do menor, até decisão definitiva.
Art. 15. O juiz ou tribunal, na escolha de tutor para o menor
retirado do patrio poder ou removido da tutela, deve observar os
preceitos dos arts. 406 a 413 do Codigo Civil; salvo se o parente
a quem competir a tutela não estiver em condições moraes c economicas de prover á manutenção e educação do menor.
§ 1." Os parentes com direito á tutela podem reclamar pelos
meios legaes contra preterição que lhes faça o juiz ou tribunal.
§ 2." Em falta de parente com direito á tutela o juiz ou tribunal decidirá que esta seja constituída segundo o direito commum,
sem que, todavia, haja obrigação para a pessoa designada de
acccitar o encargo.
.
§ 3,0 Durante o andamento da acção de inhibição ou de remoção qualquer pessoa póde dirigir-se ao juiz ou tribunal, pelo meio
legal, afim de obter que o menor lhe seja confiado, sujeitando-se
ás obrigações e aos encargos de direito; e, se for julgada idonea, o
juiz ou tribunal poderá attendel-a.
Art. 16. Os tutores instituídos em virtude deste regulamento
desempenham suas funcções sem que seus bens sejam gravados da
hypotheca legal, salvo se o pupillo possuir bens na época da instituição, ou vier a possuil-os depois desta.
Art. 17. O pae ou a mãe inhibido do patrio poder não póde
ser reintegrado, senão depois de preenchidas as seguintes condições:
I. Serem decorridos dous annos, pelo menos, depois de passada em julgado a respectiva sentença, no caso de suspensão ; e
cinco annos, pelo menos, no caso de perda;
11. Provar a sua regeneração, ou o desapparecimento da causa
da inhibição ;
111. Não haver inconveniencia na volta do menor ao seu
poder;
IV. Ficar o menor sob a vigilancia do juiz ou tribunal durante
nm anno.
CAPITULO IV
DAS MEDIDAS APPLICAVEIS AOS MENORES

Art. 18. A autoridade, a quem incumbir a assistencia e protecção aos menores, ordenará a apprehensão daquelles de que houver noticia, ou lhe forem presentes, como abandonados, os depositará cmlogar conveniente, c providenciará sobre sua guarda, educação c vigilancia, podendo, conforme a idade, instl'tlcção, profissão, saude, abandono ou perversão do menor e a situação social,
moral c cconomica dos paes, ou tutor, ou pessoa encarregada de
sua guarda, adoptar uma das seguintes decisões:
a) entregai-o aos pacs, ou tutor, ou pessoa encarregada de
sua guarda, sem condição alguma, ou sob as condições que julgar
utcis á saudc, segurança c moralidade do menor ;
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b) entregai-o a pessoa idonea, ou internai-o em hospital, asylo,
instituto de educação, officina, escola de preservação ou de reforma;
c) ordenar as medidas convenientes aos que necessitem de tratamento especial, por soffrerem de qualquer doença physica ou
mental;
d) decretar a suspensão ou a perda do patrio potler ou a destituição da tutela.
Art. 19. Se no prazo de trinta dias, a datar da entrada em
juizo, o menor fugitivo, ou perdido, ou que esteja nos casos do
art. 2'', ns. I e 11, não for reclamado por quem de direito, o juiz,
declarando-o abandonado, dar-lhe-há conveniente destino. Todavia, a qualquer tempo que o rcsponsavel reclamar, o menor poderá ser-lhe restituido.
Art. 20. O menor reclamado será entregue, se ficar provado:
I, que se trata realmente do pae, mãe (legitimo, natural ou
adoptivo), tutor ou encarregado de sua guarda;
11, que o abandono do menor foi motivado por círcumstancia
Independente da vontade do reclamante ;
111, que o reclamante não se acha incurso em nenhum dos casos em 4ue a lei commina a suspensão ou a perda do patrio poder
ou a destituição da tutela ;
IV, que a educação do menor não é prejudicada com a volta
ao poder do reclamante.
Art. 21. Feita a prova exigida no artigo antecedente, o menor
poderá ser entregue por decisão do juiz.
§ 1.o O menor, que for entregue, poderá ficar durante um
prazo, não superior a um anno, sob a vigilancia do juiz, se assim
fôr julgado necessario.
§ 2.' Se os paes, ou tutor, ou pessoa encarregada da guarda,
tiverem recursos pecuniarios sufficientes, serão obrigados a indemnizar as despesas que com o menor houverem sido feitas.
Esta indemnização lambem se dará no caso do menor não ser cn•
tregue.
Art. 22. Em caso de não entrega do menor reclamado, o juiz
declarará na sua decisão se cabe ou não procedimento criminal
contra o pae, mãe, tu.tor ou encarregado do menor, por o haver
abandonado, ou maltratado.
Art. 23. O pae, a mãe, o tutor ou encarregado da guarda do
menor julgado abandonado, criminoso ou contraventor, que sciente
e directamente houver excitado, favorecido ou produzido o estado
em que se achar o menor; ou de qualquer modo houver concorrido
para a perversão deste ou para o tornar alcoolico ; ou deixado de
prevenir, podendo fazel-o, os motivos que determinaram tal estado,
incorrerá na multa de 100$ a 1:000$, além das mais penas que forem appllcaveis.
CAPITULO V
DOS MENORES DELINQUENTES

Art. 24. O menor de 14 annos, indigitado autor ou cumplice
de facto qualificado crime ou contravenção, não será submettido a processo penal de especlc alguma; a autoridade competente
tomará só mente as informaçãcs precisas, registrando-as, sobre o
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facto punivel e seus agentes, o estado physlcb, mental e moral do
menor, e a situação social, moral c econotnlca dos paes, ou tutor;
ou pessoa em cuja guarda viva.
§ 1." Se o menor soffrer de qualquer fótma de alienação ou
deficiencia mental, fôr epileptico, surdo-mudo, cego, ou por seu
estado de saude precisar de cuidados especlaes, a autoridade ordenará seja elle submettido ao tratamento apropriado.
§ 2. o Se o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em
perigo de o ser, a autoridade competente promoverá a sua collocação em asylo, casa de educação, escola de preservação, ou o
confiará a pessoa ido11ea, por todo o tempo necessario á sua educação, comtanto que não ultrapasse a idade de 21 annos.
§ 3." Se o menor não fôr abandonado, nem pervertido, nem
estiver em perigo de o ser, nem precisar de tratamento especial, a
autoridade o deixará com os paes, ou tutor, ou pessoa sob cuja guarda
viva, podendo fa zel-o mediante condições que julgar utels.
§ 4." São responsaveis, pela reparação civil do damno causado
pelo menor os paes ou a pessoa a quem incumbia legalmente a sua
vigilancia, salvo se provarem que não houve da sua parte culpa ou
negligencia. (Cod. Civ. arts. 1.521 e 1.523.)
.
Art. 25. O menor indigitado autor ou cumplice de facto qualificado crime ou contravenção, que contar mais de 14 annos e menos
de 18, será submettido a processo especial, tomando, ao mesmo
tempo, a autoridade competente as precisas informações, a respeito
do estado physico, mental c moral delle, e da situação social, moral
c cconomica dos paes, tutor ou pessoa incumbida de sua guarda.
§ 1. o Se o menor soffrer de qualquer fórma de alienação ou
deficiencia mental, fôr epileptico, surdo-mudo, cego, ou por seu
estado de saude precisar de cuidados especiaes, a autoridade ordenará seja submettido ao tratamento apropriado.
§ 2. o Tratando-se de contravenção, que não revele vicio ou
má indole, poderá o juiz ou tribunal, advertindo o menor, entregai-o
aos paes, tutor ou encarregado de sua guarda, ou dar-lhe outro
destino, sem proferir condemnação.
§ 3. 0 Se o menor não fôr abandonado, nem pervertido, nem
estiver em perigo de o ser, nem precisar de tratamento especial, a
autoridade o recolherá a uma escola de reforma, pelo prazo de um
a cinco annos.
§ 4." Se o menor fôr abandonado, pervertido, ou estiver em
perigo de o ser, a autoridade o internará em uma escola de reforma, por todo o tempo neccssario á sua educação, que poderá ser
de tres annos, no minimo, e de sete annos, no maximo.
§ 5. o Se fôr imputado crime, considerado grave pelas circumstancias do facto e condições pessoaes do agente, a um menor que
contar mais de 16 e menos de 18 a unos de idade ao tempo da perpetração, e ficar provado que se trata de individuo perigoso pelo seu
estado de perversão mvral, o juiz lhe applicará o art. 65 do Codigo
Penal, e o remetterá a um estabelecimento para condemnados de
menor idade, ou, em falta deste, a uma prisão commum com separação dos condemnados adultos, onde permanecerá até que se verifique sua regeneração, sem que, todavia, a duração da pena possa
exceder o seu maximo legal.
§ 6. 0 Em caso de absolvição o juiz ou tribunal poderá:
a) entregar o menor aos paes, ou tutor, ou pessoa encarregada
dn sua guarda, sem condições;
l-ei~
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b) entregai-o sob condições, como a submissão ao patronato, a
aprendizagem de um officio ou uma arte, a abstenção de bebidas
alcoolicas, a frequencia de uma escola, a garantia de bom comportamento,.!lob pena de suspensão ou perda do patrio poder ou des·
tifulçlo dlt tutela;_
t) ~ntregal-o a pessoa idonea ou instituto de educação.
§ 7." São responsaveis pela reparação civil d'o damno causado
pelo menor os paes ou a pessoa a quem incumbia legalmente a sua
vigllancia, salvo se provarem que não houve da sua parte culpa ou
negligencia. (Cod. Civ. arts. 1.521 e 1.523.)
Art. 26. Se o pae, a mãe, tutor ou responsavel pelo menor
estiver em condições de o educar, e por culpa sua não o tiver feito,
a autoridade lhe im~orá a pena de multa de 100$ a 500$, ou a prisão cellular de cinco a 15 dias.
Art. 27. A autoridade póáe a todo tempo, por proposta do
director do respectivo estabelecimento, transferir o menor de uma
escola de reforma para outra de preservação.
Art. 28. A idade de 18 a 21 annos constitue circumstancia attcnuante. (Codigo Penal, art. 42, § 11.)
Art. 29. Se, ao perpetrar o crime ou contravenção, o menor
tinha mais de 18 annos e menos de 21, o cumprimento da pena
será, durante a menoridade do condemnado, completamente separado dos presos maiores.
Art. 30. Os vadios, mendigos, capoeiras, que tiverem mais de
18 annos e menos de 21 serão recolhidos á Colonia Correccional,
pelo prazo de um a cinco annos.
Art. 31. O processo a que forem submettidos os menores de
18 annos será sempre secreto. Só poderão assistir ás audiencias as
pessoas necessarias ao processo c as autorizadas pelo juiz.
§ 1. • O jorna~ ou individuo, que, por qualquer fôrma de publicação, infringir este preceito, incorrerá na multa de 1:000$ a 3:000$,
além de outras penas em que possa incorrer.
§ 2." No processo em que houver co-réos menores c maiores
se observará tambem esta regra, c para o julgamento se procederá
á separação dos menores.
§ 3.• Os menores de 18 annos não podem assistir ás audiencias
e sessões dos juizes e tribunaes, nem ás do juizo de menores, senão
para a instrucção e o julgamento dos processos contra elles dirigidos, quando houverem sido intimados a comparecer, ou quando
houverem de depor como testemunhas, e sómentc durante o tempo
em que sua presença fôr necessaria.
Art. 32. O menor internado em escola de reforma poderá
obter liberdade vigiada, concorrendo as seguintes condições:
a) se tiver 16 annos completos;
b) se houver cumprido metade, pelo menos, do tempo de internação;
c) se não houver praticado outra infracção;
d) se fôr julgado moralmente regenerado;
e) se estiver apto a ganhar honradamente a vida, ou tiver meios
de subsistencia, ou quem lh'os ministre;
f) se a pessoa, ou familia, em cuja companhia tenha de viver,
fôr considerada idonca, de modo que seja presumivel não commctter outra infracção.
Art. 33. A liberdade vigiada consiste em ficar o menor em companhia c sob a responsabilidade dos pacs, tutor ou guarda, aos
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cuidados de um patronato, e sob a vigilancia do juiz, de accôrdo
com os preceitos seguintes :
1. A vigilancia sobre os menores será exercida pela .,esBoa e
sob a forma determinada pelo respectivo juiz.
·
2. O juiz póde impor aos menores as regras de proce41mento
e aos seus responsaveis as condições, que achar convenientes.
3. O .uenor fica obrigado a comparecer em juizo nos dias e"
horas que forem designados. Em caso de morte, mudança de residencia ou ausencia não autorizada do menor, os paes, o tutor ou
guarda são obrigados a prevenir o juiz sem demora.
4. Nos casos do art. 25, §§ 2° e 6", entre as condições que o
juiz póde estabelecer para a entrega do menor, comprehende-se
a obrigação dos paes ou tutor ou guarda de pagarem uma indemnização ao offendido e as custas do processo.
5. A vigilancia não excederá de um anno.
6. A transgressão dos preceitos impostos pelo juiz é punlvel:
a) com multa de 10$ a 100$ aos paes ou tutor ou guarda, se
da sua parte tiver havido negligencia ou tolerancla pela falta commettida;
b) com a detenção do menor até oito dias ;
c) com a remoção do menor.
Art. 34. A liberdade vigiada será revogada, se o menor
commetter algum crime ou contravenção que importe pena restrictiva da liberdade, ou se não cumprir alguma das clausulas da concessão. Em tal caso, o menor será de novo internado, e o tempo
decorrido durante o livramento não será computado. Decorrido,
porém, todo o tempo, que faltava, sem que o livramento seja
revogado, a liberdade se tornará definitiva.
Art. 35. A liberdade vigiada será concedida por decisão do juiz
competente, mediante iniciativa e proposta do director da respectiva escola, o qual justificará a conveniencia da concessão em fundamentado relatorio.
Art. 36. Em falta de estabelecimentos apropriados á execução
do regimen creado por este regulamento, os menores de 14 a 18
annos serão recolhidos a prisões communs, porém separados dos
condemnados maiores, e sujeitos a regimen adequado:-disciplinar
e educativo em vez de penitenciado.
PARTE ESPECIAL

DiS,\WSiçõcs referentes
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Districto Federal

CAPITULO I
DO JUIZO PRIVATIVO DOS MENORES ABANDONADOS E DELINQUEN7ES

Art. 37. E' crcado no Districto Federal um juizo de Menores,
para assistencia, protecção, defesa, processo e julgamento dos
menores abandonados e delinquentes.
Art. 38. Ao juiz de menores compete:
I, processar e julgar o abandono de menores, nos termos deste
regulamento, e os crimes ou contravenções por elles perpetr~dos ;
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11, inquirir e examinar o estado physico, mental e moral dos
menores, que comparecerem a juizo, e, ao mesmo tempo, a situação
.social, rJilOral e economica dos paes, tutores c responsaveis por
sua guarda;
111, ordenar as medidas concernentes ao tratamento, collocação,
guarda, vlgllancla e educação dos menores abandonados ou delinquentes;
IV, decretar a suspensão ou a perda do patrio poder ou a destltuiçAo da tutela, e nomear tutores ;
V, praticar todos os actos de jurisdicção voluntaria tendentes á
protecção e assistencia aos menores;
VI, impôr e executar as multas a que se refere este regulamento;
VII, fiscalizar os estabelecimentos de preservação e de reforma, e quaesquer outros em que se achem menores sob sua jurisdicçllo, tomando as providencias que lhe parecerem necessarias;
VIII, exercer as demais attribuições pertencentes aos juizes de
direito e comprehensivas na sua jurisdicção privativa;
IX, cumprir c fazer cumprir as disposições deste regulamento,
applicando nos casos omissos as disposições de outras leis, que
forem applicaveis ás causas civeis e crlminaes da sua competencia;
X, organizar uma estatistica annual e um relatorio documentado
do movimento do juizo, que remetterá ao Ministro da justiça.
Art. 39. No juizo privativo de menores haverá ainda o seguinte
pessoal:
1 curador que accumulará as funcções de promotor;
1 medico-psychiatra ;
1 escrivão;
1 escrevente juramentado;
6 commissarlos de vigllancia;
2 officlaes de justiça;
1 servente;
1 porteiro.
Art. 4J. O curador desempenhará as funcções de curador de
orphãos nos processos de abandono, e de suspensão ou perda
do patrio poder ou destituição da tutela, e as de promotor publico
nos processos de menores delinquentes. Nas outras acções terá
as attribuições que lhe couberem como representante do ministerio
publico.
Art. 41. Ao medico-psychiatra incumbe:
I, proceder a todos os exames medicos e observações dos
menores levados a juizo, e aos que o juiz determinar;
11, fazer ás pessoas das familias dos menores as visitas medicas necessarias para as investigações dos antecedentes hereditarios
e pessoaes destes;
lll, desempenhar o serviço medico do Abrigo annexo ao juizo
de menores.
Art. 42. Aos commissarios de vigilancia cabe:
I, proceder a todas as investigações relativas aos menores,
seus paes, tutores, ou encarregados de sua guarda, e cumprir as
lnstrucções que lhes forem dadas pelo juiz;
11, deter ou apprehender os menores abandonados ou dP.linquentes, levando-os á presença do juiz;
lll, vigiar os menores, que lhes forem indicados.
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§ 1. o Os commissarios de vigllancia s!o da immedil\ta confiança do juiz.
§ 2. • Poderão ser admittldas na qualidade de commiss;nios de
vigilancia, secretos, voluntarios e gratuitos, pessoas idoneas, que
mereçam a confiança do juiz.
Art. 43. O escrivão, escrevente juramentado, officiaes · de
justiça, servente e porteiro exercerão as funcções que lhes são
peculiares e attribuidas por leis, regulamentos e praxe do fOto.
Paragrapho unico. O escrivão é obrigado a ter um registro, no
qual serão inscriptos os assentamentos relativos ao menor, e um
promptuario, onde serão reunidos todos os documentos e papeis
uteis ao mesmo.
Art. 44. Serão nomeados:
I, pelo Presidente da Republica, o juiz, o curador e o medico;
li, por pPrtaria do ministro da justiça, o escrivão e o escrevente juramentado : aquelle mediante concurso, e este por proposta do escrivão;
·
III, pelo juiz, os demais funccionarios.
§ 1". O juizo de menores é classificado entre as varas adminls·
irativas da justiça local.
§ 2. • A substituição do juiz de menores e a do curador
far-se-hão de accôrdo com os preceitos da organização da justiça
JOcal do Districto Federal.
CAPITULO 11
DO PROCESSO

Art. 45. O menor, que fôr encontrado abandonado, nos termos deste regulamento, ou que tenha commettido crime ou contra~
venção, deve ser levado ao juizo de menores, para o que toda
autoridade judicial, policial ou administrativa deve, c qualquer pessoa púde, appreliendcl-o ou detel-o.
§ 1." A noticia da cxistencia de qualquer menor nos casos
deste regulamento póde ser levada ao juiz por todo meio licito de
communicação.
§ 2." Recebendo o menor, o juiz o fará recolher ao Abrigo,
mandará submettcl-o a exame medico, e iniciará o processo, que
na especie couber.
Art. 46. O processo para verificação do estado de abandono
de menores é summarissimo.
§ 1." Este processo póde começar ex-officio, por iniciativa do
curador, a requerimento de algum parente do menor, ou por denuncia de qualquer pJssoa.
§ 2." Instaurado o processo por uma das fórmas indicadas no
paragrapho precedente, será notificado o pae, a mãe, o tutor ou
encarregado da guarda do menor, para comparecer em juizo, no
prazo de 48 horas, assistir á justificação dos factos allegados, com
intervenção do curador, e apresentar sua defesa.
§ 3." Se quizcr o juiz mais amplos esclarecimentos, como
exame pericial, ou outros, ordenará sua execução no mais curto
prazo.
§ 4. o Com as provas produzidas, irão os autos á conclusão do juiz, que, depois de ouvir o curador, proferirá sentença,
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§ 5. o Da sentença caberá appellação para a Côrte de Appellaç!o,
recebida sómente no effeito devolutivo.
. Art. 47. O processo de suspensão ou perda do patrio poder ou
de déstitulção da tutela é o mesmo do artigo precedente. Entretanto, se no processo por abandono ficar provado que o pae, a
mie, óu o tutor está incurso em algum dos casos de suspensão,
perda ou destituição do seu poder, o juiz o decretará na mesma
sentença em que declarar o menor ab~.ndonado, communicando a
sua decisão aos juizes de orphãos.
Art 48. A acção para reintegração do patrio poder é summarissima (art. 46).
§ 1. o O tutor, ou a pessoa a quem está confiado o menor, é
intimado a apresentar no interesse deste as observações e opposições que fôr util fazer, e acompanhar o feito até final sentença.
§ 2. o O juiz póde decidir a restituição de certos direitos, negando a de outros, segundo as conveniencias do menor.
§ 3. o Determina.ndo a reintegração ou a restituição de direitos,
o juiz fixará, segundo as circumstancias, a indemnização devida ao
tutor ou guarda do menor, ou declara que em razão da indigencia
dos paes nenhuma indemnização haverá.
§ 4. o O pedido do pae, sendo rejeitado, não poderá ser renovado senão pela mãe innocente, nos termos dos arts. 10 e 11.
Art. 49. O menor ir.ternado por ordem do juiz em razão do
art. 19 póde ser entregue por simples despacho, mediante reclamação do responsavel, quando houver cessado a causa da internação.
§ 1. • Um ascendente ou parente collateral do menor, nas condições deste artigo, poderá reclamal-o, em quanto o responsavel
por elle não o fizer, ou estiver impedido de recebei-o, e o juiz, se
considerar idoneo o reclamante, póde entregar-lh'o por simples
despacho, de accôrdo com os arts. 20 e 21.
§ 2•. Da decisão do juiz, recusando a entrega, caberá aggravo
para a Côrte de Appellação.
Art. 50. O menor de 14 a 18 annos, indigitado como tendo
commettido crime ou contravenção, será processado e julgado pelo
juiz de menores.
§ 1. o Não haverá inquerito policial.
§ 2.• No caso de flagrante contravenção ou crime, lavrado o
respectivo auto pela autoridade competente, esta o rcmetterá com
o menor, sem demora, ao juiz de menores.
§ 3. o O juiz informar-se-Ita do estado physico, mental e moral do menor, e da situação moral, social c economica dos paes,
tutor, encarregado da sua guarda, nomeará defensor, se o não houver, e ouvirá o curador, depois do que, conforme o caso, póderá:
I, julgar sem mais formalidades o menor, quando se tratar de contravenção, podendo entregai-o aos paes, tutor ou encarregado, depois de advertir o menor, sem proferir condemnação, no caso de contravenção que não revele vicio ou má índole.
11, proceder summariamente a outras diligencias para a instrucção do processo, quando se tratar de crime.
§ 4. o Fóra do caso de flagrante delicto ou contravenção, será
iniciado processo, independentemente de inqucrito policial, perante o juiz, ex-officio, por denuncia ou queixa.
a) Quando a autoridade policial tiver conhecimento de alguma infracção penal, officiar;\ ao juiz, communicando-lhe o que
souber.
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b) As autoridades policiaes executarão as diligencias, que lhe
forem requisitadas pelo juiz de menores, e prestarão a este todo o
auxilio necessario.
§ 5. o Nos casos em que houver co-réos maiores e menores
(art. 31, § 2 '), estes serão processados e julgados pelo juiz de. me- •
nores, a quem serão remettldos pelo juiz criminal competente 01
documentos necessarios extrahidos do respectivo processo.
§ 6. o Sempre que fôr victima da infracção penal algum menor
de 18 annos, abandonado, pervertido, ou em perigo de o ser, o juiz
da formação da culpa mandaní entregai-o ao juiz de menores, para
os fins de direito.
At·t. 51. Durante a instrucção do processo, o juiz poderá,
conforme os antecedentes do menor, sua idade e a natureza da infracção penal, e a situação dos paes, ou tutor, ou guarda:
I, entregai-o aos paes, ou tutor, ou pessoa delle encarregada,
sendo idoneos, com obrigação de o apresentar todas as vezes que
fôr necessario;
11, entre~al-o aos mesmos indivíduos, mediante fiança;
Ill, internat-o no Abrigo de menores, ou em algum instituto,
que julgue conveniente.
Art. 52. Qualquer que seja a infracção penal attribuida ao menor, o julgamento se fará segundo o processo seguinte:
.1. Apresentado o menor com as testemunhas, o juiz, depois
de nomear defensor ao accusado, se este o não tiver, ouvirá as
testemunhas, com assistencia do curador, procedendo ás demais diligencias necessarias.
11. Em seguida o defensor terá 48 horas para apresentar a defesa, podendo arrolar testemunhas, que serão ouvidas no dia immediato, e requerer as diligencias que julgar uteis.
Ill. Concluídos os trabalhos da defesa, dirá o curador de menores em 24 horas, findas as quaes o juiz julgará no prazo de 48
horas.
Art. 53. Da sentença cabe appellação, com effeito devolutivo,
para a Côrte de Appellação.
Art. 54. Nos casos dos arts. 8 e 18, lettras a e b, 21, § 1•, 24,
§ 3", 25, §§ 2" e 6", 50,§ 3", n. 1 e 51, ns. 1 e 11, o juiz poderá pôr
o menor em liberdade vigiada.
Art. 55. A fixação definitiva da pensão, a que se refere o artigo 13", se fará nos termos e segundo as formulas da acção de
alimentos ex-officio. Da decisão final haverá appellação só mente
no effeito devolutivo, para a Côrte de Appellação.
Art. 56. As multas impostas em virtude dos arts. 23, 26 e 31,
§ 1", 33, n. 6", lettra a e as despesas a que se r~fere o art. 21,
§ 2", serão cobradas por meio de acção executiva, Intentada
cx-officio.
& 1." Imposta a multa, ou apurada a importancia das despesas
a indemnizar, será intimado o réo, para que, no prazo de cinco
dias, que correrão em cartorio, pague ou apresente excusa, que o
releve da pena.
§ 2." Se o réo dentro do prazo não pagar, nem apresentar excusa, ou se esta não fôr procedente, o juiz, assim declarando, fará
autuar a certidão da intimação com os documentos respectivos, e
l'xpedirá mandado executivo,
§ 3." O mandado executivo deve determinar que o réo pague
incontinente, ou que se proceda á penhora nos bens, que elle offe-
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recer ou lhe forem achados, tantos quantos bastem para o pagamento da divida e custas.
§ 4. o Accusada a penhora, serão assignados seis dias ao ré o,
para tUiegar eeus embargos.
·
§ 5. a Se dentro de seis dias o réo nllo allegar embargos será
a perthora julgada por sentença, e se pro seguirá nos termos ulteriores,
como na execução da sentença. Todavia, o réo poderá appellar da
referida sentença para a Côrte de Appellação, só com effeito
devolutivo.
§ 6. o Dentro dos seis dias assignados, poderá o ré o produzir
testemunhas e juntar documentos.
§ 7." Com os embargos, documentos e prova testemunhal, se
houver, serão os autos conclusos ao juiz, que receberá ou rejeitará os embargos.
§ 8." Se forem recebidos os embargos, dar-se-ha a contestação no prazo de cinco dias; em seguida terá Jogar a dilação
das provas, que será de dez dias, c arrazoados os autos pelo réo
e o curador, dentro de cinco dias cada um, a causa será julgada
afinal.
§ 9." Se os embargos forem rejeitados, proceder-se-Ita na
fórma do § 5·•.
§ 10. A importancia cobrada será recolhida ao Thesouro Nacional, por meio de gula passada pelo escrivão ; a de despesas
será entregue a quem couber, depois de passada em julgado a
sentença.
§ 11. Da decisão final cabe appellação, de effcito devolutivo,
para a Côrte de Appellação.
Art. 57. A fiança a que se referem os arts. 8'' e 51, n. 11,
é sempre definitiva, e só póde ser prestada por meio de deposito
nos cofres publicas em dinheiro, metaes ou pedras preciosas, ou
apolices, ou titulos da divida nacional, ou da municipalidade ; ou
hypotheca de immovcis livre de prefcrencias.
§ 1." O valor da fiança será de 100$ a 1:500$ ; e, para determinar o seu valor, o juiz tomará em consideração as circumstancias pessoaes do menor e as condições de fortuna do fiador.
g 2." O quebramento da Hança importa na perda da totalidade
do seu valor, e a remoção do menor; e o valor depositado será
applicado a favor do Thesouro Nacional, depois de deduzidas as
custas do processo.
§ 3. 0 Do despacho, que declara perdida a quanti:t afiançada,
cabe recurso para a Côrte de Appellação.
§ 4." A todo tempo, que a~har conveniente, o juiz poderá
revogar a fiança, mandando restituir sua importancia ao fiador.
Art. 58. A Côrte de Appellação julgará em sessão secreta todos
os recursos das decisões do juiz de menores. Esses julgamentos
terão preferencia sobre quacsqucr outros serviços.
Art. 59. Os julgamentos desses recursos serão feitos de accôrdo com os regulamentos da Côrte de Appellação.
As partes arrazoarão na instancia inferior.
O juiz remctterá os autos á silperior instancia, justificando
succintamente a decisão recorrida.
Art. 60. Dos autos de processo, do registro judicial, ou dos
assentamentos das escolas não se cxtrahirão certidões, excepto as
necessarias á instrucção de ou trn pr'lcesso.
Art. 61. As leis de organização judiciaria e de processo da
justiça local do Districto Federal são subsidiarias deste regulamento, nos casos omissos, quando forem com clle compativcis.
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CAPITULO Ill
DO ABRIOO DE MENORES

Art. 62. Subordinado ao juizo de menores, haverã um AbrYfo,
destinado a receber provisoriamente, até que tenham destino defini.,
tivo, os menores abandonados e delinquentes.
Art. 63. O Abrigo compor-se-ha de duas divisões, uma mas~
culina e outra feminina ; ambas subdividir-se-hão em secções de
abandonados e delinquentes ; e os menores serão distribuidos em
turmas, conforme o motivo do recolhimento, sua idade e gráo de
perversão.
Art. 64. Os menores se ocruparão em exercicios de leitura,
escripta e contas, lições de con&as e desenho, em trabalhos manuacs, gymnastica e jogos de5portivos.
Art. 65. Qualquer menor, que dê entrada no Abrigo, será re·
colhido a um pavilhão de observação, com aposentos de· isolamento, depois de inscripto na secretaria, photographado, sub•
mettido á identificação, e examinado pelo medico e por um professor; e alti será conservado em observação durante o tempo
nccessario.
Art. 65. O Abrigo terá o pessoal seguinte, com os vencimentos
constantes da tabella annexa:
1 director;
1 esc ri pturari o ;
1 amanuense ;
1 almoxarife ;
1 identificador ;
J auxiliar de identificador ;
1 professor primario ;
1 professora primaria ;
1 mestre de gymnastica ;
1 mestre de trabalhos manuaes ;
1 inspector ;
1 sub-inspector ;
1 lnspectora ;
1 sub-inspectora;
1 dentista ;
1 enfermeiro;
1 enfermeira ;
6 guardas;
1 porteiro ;
6 serventes ;
1 cozinheiro ;
1 ajudante de cozinheiro.
§ 1. o O director será nomeado por decreto ; o escrlpturario, 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 ; os demais pelo director.
§ 2." O director receberá ordens do juiz de menores directamente.
Art. 57. O Abrigo terá um regimento interno approvado pelo
·
Ministro da justiça e Negocias Interiores.
Art. 68. Nenhum menor, preso por qualquer motivo ou apprehcndido, será recolhido á prisão commum.
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CAPITULO IV
DOS INSTITUTOS DISCIPLINARES

·Art. 69. E' creada uma escola de preservação para menores
do sexo feminino, que ficarem sob a protecção da autoridade publica.
Art. 70. A escola é destinada a dar educação physica, moral,
profissional e literaria ás menores, que a ella forem recolhidas por
ordem do juiz competente.
Art. 71. A esta escola não serão recolhidas menores com
idade inferior a sete annos, nem excedente a 18.
Art. 72. A escola será constituída por pavilhões proximos uns
dos outros, mas independentes, cada um dos quaes abrigará tres
turmas de educandas, constituidas cada uma por numero não superior a 20, e com capacidade para 300 menores abandonadas.
§ 1. • Haverá um pavilhão para menores que forem processadas e julgadas por infracção da lei penal.
§ 2. • Haverá tambem pavilhões divididos em cellulas, destinados á observação das menores á sua entrada e ás indisciplinadas.
Art. 73. A's menores serão ensinados os seguintes officios:
Costura e trabalhos de agulha ;
Lavagem de roupa ;
Engommagem:
Cosinha;
Manufactura de chapéos ;
Dactylographia ;
jardinagem, horticultura, pomicultura e criação de aves.
Os officios irão sendo creados, á medida que o desenvolvimento da escola o permittir.
Art. 74. Annexa á Escola Quinze de Novembro é creada uma
escola de reforma para menores criminosos e contraventores.
§ 1." A Escola Quinze de Novembro será dividida em duas
secções : uma de preservação, para menores abandonados, c outra
de reforma, para menores criminosos e contraventores.
§ 2. • A secção de reforma destina-se a receber, para regenerar
pelo trabalho, educação c instrucção, os menores do sexo
masculino, de mais de 14 armos e menos de 18, que forem julgados pelo juiz de menores e por este mandados internar.
§ 3.• A escola será dirigida por uma só e mesma administração. mas as secções funccionarão em edifícios separados e
comeletamente independentes, nos termos deste regulamento.
§ 4.• Para uniformizar a parte commum das duas secções da
Escola Quinze de Novembro e methodizar os varios serviços, será
expedido um regulamento especial.
Art. 75. A Escola será constituída por pavilhões proximos, mas
independentes, abrigando cada qual tres turmas de internados constituída cada uma por numero não superior a 20 menores, para uma
lotação de 400 abandonados e 200 delinquentes.
Haverá tambem pavilhões divididos em cellulas, destinados á
observação dos menores, á sua entrada no estabelecimento, e á
punição dos indisciplinados.
Art. 76. O director, secretario, medico, pharmaceutico, dentista, instructor militar, escripturario c almoxarife da Escola
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Quinze de Novembro servirão nas duas secções ; a secção de
reforma terá mais o pessoal seguinte, com os vencimentos constantes da tabella annexa:
4 professores primarios ;
1 amanuense, auxiliar do escripturario ;
1 despenseiro, auxiliar do almoxarife ;
1 inspector geral ;
4 inspectores ;
1 porteiro ;
I roupeiro;
1 enfermeiro ;
I cozinheiro ;
1 ajudante de cozinheiro ;
8 lavadeiras-engommadeiras ;
4 serventes ;
8 guardas;
2 jardineiros ;
2 chacareiros ;
1 cocheiro ;
1 ajudante de cocheiro ;
1 carreiro ;
I capineiro.
§ 1." O Governo escolherá entre as actuaes officinas da Escola
Quinze de Novembro as que devem passar para a secção de
reforma.
§ 2." Para cada turma de internados haverá um professor, um
i nspector, dous guardas c um servente.
§ 3. 0 A' medida que se forem organizando as turmas regulamentares, irá sendo nomeado o respectivo pessoal.
Art. 77. O director será nomeado por decreto ; o secretario, o
medico, o pharmaceutico, o dentista, o escripturario, o amanuense,
o almoxarife, os professores, os mestres e os inspectores, por portaria do ministro ; os demais empregados por portaria do director.
Art. 78. As escolas de qualquer dos sexos, em ambas as
secções, observarão no seu funcclonamento as regras estipuladas
nos artigos seguintes.
Art. 79. Cada turma ficará sob a regencia de um professor,
que tratará paternalmente os menores, morando com estes, partilhando de seus trabalhos e divertimentos, occupando-se de sua
educação individual, incutindo-lhes os principios e sentimentos de
moral necessarios á sua regeneração, observando cuidadosamente
em cada um seus vicios, tendencias, affeições, virtudes, os effeitos
da educação que recebem, e o mais que seja digno de attenção,
·
annotando suas observações em livro especial.
Art. 80. Aos menores será ministrada educação physica, moral,
profissional e literaria.
§ 1." A educação physica comprehenderá a hygiene, a gymnastica, os exercidos militares (para o sexo masculino), os jogos
desportivos, e todos os exercidos proprios para o desenvolvimento
e robustecimento do organismo.
§ 2." A educação moral será dada pelo ensino da moral pratica,
abrangendo os deveres do homem para comsigo, a familia, a
escola, a officina, a sociedade e a Patria. Serão facultadas aos internados as praticas da religião de cada um compatlvels com o
regimen escolar.
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1 3. • A edpe~ção

profissional consiatirã na aprendizagem de

urna arte PJI de qm offiçio, adequado á idade, força e capacidade

dos menores e ãs condições do estabelecimento. Na escolha da
profissão a adoptar o dlrector attenderá á infdrmação do medico,
procedencia urbana ou rural do menor, sua inclinação, á aprendizagem adquirida anteriormente ao intemamento, e ao provavel
destino.
§ 4. o A educação literari:t constar;í do cngino primario obrigatodo.
Art. 81. O ensino será gradual e progressivo, dividido em
classes, ministrado segundo os programrnas que forem estabelecidos.
Art. 82. O producto liquido da venda de artefactos e dos
trabalhos de campo realizados p>:!ios alumnos será dividido em tres
partes iguaes: uma será applicada á compra de ma terias primas e
ás despesas da casa; outra a premias e gratificações aos menores,
que se distinguirem por sua assiduirlade c perícia no trabalho, por
seu estudo e applicação, por seu comportamento c regeneração
moral; e a terceira constituirá um peculio do~' menores, que :;erá
depositado trimestralmente em cadernetas da Caixa Economica, e
lhes será entregue á sabida do estabelecimento.
Art. 83. No regulamento da escola se estabelecerá o rcgimen
de premios e punições applicaveis aos educandos.
Paragrapho unico· São expressawente prohihidos os castigos
corporaes, qualquer que seja a fórma que revistam.
Art. 84. O juiz, ao mandar internar o menor, enviará uma
noticia sobre a natureza do crime ou contravenção c suas circumstancias; comportamento, habitas c antecedentes do menor; o caracter, a moralidade, a situação c os meios de vida do pae, mãe,
tutor ou pessoa encarregada de sua guarda; e todas as demais informações uteis ao conhecimento das condições physicas, intellectuaes e moraes do internado e sua família.
§ 1. o As relações entre o juiz de menores e os directores das
escolas se farão sem dependencia do Governo.
§ 2. • Os directores remetterão ao juiz de menores um boletim
das notas de comportamento, applicação e trabalho do menor, em
cada trimestre, e quaesquer informações, que achem convenientes,
para mostrar o aproveitamento que o menor vai colhendo do regimen escolar.
Art. 85. Qualquer menor, ao dar entrada na escola, será recolhido ao pavilhão de observação, pelo prazo fixado no regulamento,
depois de inscripto na secretaria, photographado, submettido ás
medidas de identificação e exame medico-pedagogico.
Art. 86. Os menores não trabalharão mais de oito horas por
dia, e haverá um ou mais intcrvallos de desc:l.llço, não inferior a
tres quartos de hora.
·
Art. 87. Os educandos ficarão na escola o tempo determinado
pelo juiz, salvo ordem legal em contrario on licença de sahida provisaria sob liberdade vigiada.
Art. 88. O director da cscnl:t de prc~erv.1,fio, mediante autorização do juiz, poderá :
a) desli::>;ar condicionalmente o educando, que se ache apto
para ganhar a vida por meio de dficio, c não tenha attingido á
idade legal, desde que a propria escola,· ou uma sociedade de
patronato, se encarregue de lhe obter lrabalho c velar por elle atS a
maior idade ;
b) desligar o educando, dando-lhe trabalho elll officina da es-
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cola como operado, passando neste caso o educando a viver sobre
si, recebendo semanalmente o salario, que lhe será fixado de ·ac..
côrdo com o que fôr ordinariamente pago, attendendo á aua habl·
litação e capacidade de trabalho.
Art. 89. A' sabida do estabelecimento serão dados ao menor
um diploma do officio ou arte, em que fôr julgado apto, e um certificado de sua conducta moral durante os dous ultimas annos.
Art. go. E' licito aos particulares, pessoas ou associa,ões,
para isso especialmente organizadas, ou que
;~~n se quetram
dedicar, instituir escolas de preservação para qua14'" '
' . ~n., a
·· · , '· ,
condição de não terem em mira lucros pecuniarios, -.
autorização do Governo, de se sujeitarem á sua fiscalização t: as
moldarem pelas disposições legaes.
O Governo não permittirá o funccionamento de taes escolas,
sem que provem dispor de patrimonio inicial não inferior a
50:000$000.
CAPITULO V
DO CONSELHO DE fiSSISTENCIA E PROTECÇÃO fiOS MENORI!S

Art. 91. E' creado no Districto Federal o Conselho de Assis-

lcncia c Protccção aos Menores, para os fins de :

I, vigiar, proteger e collocar os menores egressos de qualquer
escola de preservação ou reforma, os que estejam em liberdade
vigiada, e os que forem designados pelo respectivo juiz ;
H, auxiliar a acção do juiz de menores e seus commissarios de
vigilancia ;
III, exercer sua acção sobre os menores na via publica,
concorrendo para a fiel observancia da lei de assistencia e protecção aos menores;
IV, visitar e fiscalizar os estabelecimentos de educação de
menores, fabricas e officinas on:le trabalhem, e communicar ao Ministro da Justiça c Negocios Interiores os abusos e irregularidades,
que notarem ;
V, fazer propaganda na Capital Federal e nos Estados, com o
fim de, não só prevenir os males sociaes e tendentes a produzir o
abandono, a perversão e o crime entre os menores, ou comprometter sua saude c vida, mas tambem de indicar os meios que
neutralizem os cffeitos desses males.
Art. 92. O numero de membros do Conselho é lllimitado e
seus ~erviços são gratuitos.
Art. 93. Do Conselho farão parte os directores do Collegio
Pedro 11, do Instituto Benjamin Constant, do Instituto dos SurdosMudos, do Hospital Nacional de Alienados, das instituições de
beneficencia subvencionadas pelo Estado ou consideradas de utilidade publica, designadas pelo ministro, de um representante da
Prefeitura, do Instituto da Ordem dos Advogados, da Academia
Nacional de Medicina e do Departamento Nacional da Saude Publica,
designado pelo direclor.
Art. 94. O Conselho terá presidente e os administradores necessarios, eleitos por tres annos. A presidencia caberá ao Ministro
da Justiça e Negocias Interiores sempre que comparecer ás sessões
do Conselho.
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Art. 95. O Conselho pÓde delegar a pessoas de sua confiao~
poderes para Jiesempenho das funcções que lhe approuver, transitaria ·ou ·permanentemente.
§ t. o A esses representantes se denominará •Delegados da
Assi&tencill e Protecção aos Menores~, e serão nomeados pelo presidente.
§ 2." Quando esses delegados forem incumbidos de missão
junto ao juizo de menores, o exercido delta dependerá de approvação do respectivo juiz.
§ 3.• O juiz póde espontaneamente encarregar de serviços
attlnentes a menores abandonados e delinquentes esses delegados,
aos quaes é livre a acceitação do encargo.
§ 4.• Os delegados incumbidos da assistencia c protecção de
menores pelo juiz se manterão em contacto com o menor; observarão suas tendencias, seu comportamento, o meio em que vivem;
sendo preciso, visitarão o paes, tutor, pessoas, associações, institutos encarregados da sua guarda; farão periodicamente, conforme
lhes fôr determinado,, e todas as vezes que considerarem util, relatorio ao juiz sobre a situação moral e material do menor, e tudo o
que interessar á sorte deste; e proporão as medidas que julgarem
proveitosas ao menor.
Art. 96. O modo de funccionamento do Conselho será estabelecido em regimento interno, approvado pelo Governo.
Art. f5l. Sem embargo do funccionamento do Conselho, as
instituições particulares de patronato poderão encarregar-se de menores abandonados, ou egressos dos institutos disciplinares, ou
postos em liberdade vigiada, sob a fiscalização do curador de
menores.
CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITORIAS

Art. 98. O juizo de menores funccionará no mesmo cdificio do

Abrigo.

Art. 99. Os menores abandonados ou delinquentes de 18 annos
abaixo, actualmente recolhidos á Casa de Preservação, Escola
Quinze de Novembro, Casa de Detenção, Colonia Correccional ou
qualquer prisão, á disposição da Policia ou de qualquer juiz, passarão para a jurisdicção do juiz de menores, ao qual devem ser
remettidos os respectivos autos ou documentos.
Art. 100. Os directores dos estabelecimentos são de livre nomea~ão e demissão do Governo.
§ 1.• Para as cadeiras de instrucção primaria serão nomeados
professores diplomados.
§ 2. • Em todos os demais cargos, com excepção dos technicos,
serão de preferencia providos funccionarios federaes addidos, de
qual~u& ministerio.
3. o As nomeações de commissarios, guardas, serventes c
offic aes de justiça só serão feitas á medida das necessidades.
Art. 101. Até que seja fundada a escola de preservação de
menores do sexo feminino, poderão ser aproveitados os serviços
da Casa de Preservação e de outros institutos, propostos pelo juiz
e approvados pelo ministro.
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Art. 102. O Governo expedirá sob a. fórma de regulamento
os actos complementares, ou decorrentes deste, necessarios ,ao
serviço de assistencia c protecção aos menores abandbnados e
delinquentes.
Art. 103. As medidas constantes deste decreto, que awretem
augmento de despesa, só serão postas em vigor depois de votados
os creditas necessarios.
Art. 104. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de janeiro, em 20 de dezembro de 1923.-}oão Luiz Alves

JUIZO DE MENORES

Pessoal

Empregos

Ordenado Gratificação
22:400$000 11:200$000
curador ................ . 10:000$000 5:000$000
medico ....•............. 4:800$000 2:400$000
escrivão ....... , ........ . 4:800$000 2:400$000
800$000
escrevente juramentado .. 1:600$000
commissarios de vigilancia .......... . , . ..... . 2:000$000 1:000$000
500$000
2 officiaes de justiça ......• 1:000$000
1 servente (salario mensal)
125$000
1 porteiro ..........•.••... 1:600$000
800$000

1
1
1
1
1
6

juiz•...................•

Total
33:600~00

15:000$000
7:200$000
7:200$000
2:400$000
18:000$000
3:000$000

1:500$000

2:400$000

90:300$000
ABRIGO DE MENORES

Pessoal

Empregos
t director ................. .
1 escripturario ............ .
1 amanuense ..............•
t ahnoxarife ............... .
1 identificador ..........•...
1 auxiliar do identificador ..
1 porteiro ................. .
6 serventes ............... .
1 cosinheiro ............... .
1 ajudante de cosinheiro ... .
1 professor primario ...... .
1 professora primaria ..... .
I mestre de gymnastica ... .
1 mestre de trabalhos manuaes ...........•......

Ordenado Gratificação
4:800$000 2:400$@00
3:200$000 1:600$000
1:600$000
800$000
3:200$000 1:600$000
2:400$000 1:200$000
1:600$000
800$000
2:000$000 1:000$000
1:200$000
1:200$000
600$000
2:400$000 1:200$000
2:400$000 1:200$000
2:400$000
2:400$000

Total
7:200$000
4:800$()00
2:400$000
4:800$0@0
3:600$000
2:400$000
3:000$000
7:200$000
1:200$000
600$000
3:600$000
3:600$000
2:400$000
2:400$000
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1 inspec:tor •••••. : ......... .
1 sub·iupec:tor ••.••••.•.••
1 inspec:tora •••••••.•••.••.
1 sub-inspectora •••••.•...•
1 dentista •••..••••..•••....
1 enfermeiro ..•.•..••••....
1 enfermeira ....•••.•..•...
6 guardas .•.... , .••..•••..•

2:400$000
2:000$000

2:400$000
2:000$000

1:200$000
1:L00$000
1:200$000
1:000$000

3:600$0{Je
3:000$000
3:600$000

960$000

960$00o
960$000

960$000
960$000

1:200$000

3:00tJ$000
960$000

7:200$000
72:480$000

ESCOLA QUINZE DE NOVEMBRO

Secção de Reforma

Pessoal
Empregos
4 professores primarlos .... .
1 amanuense .............. .
1 despenseiro .............. .
1 inspector geral ....•......
4 lnspectores .............. .
1 porteiro ................. .
1 roupeiro ................ .
1 enfermeiro .............. .
1 coslnhelro ..... , ......... .
1 ajudante de cosinheiro .. .
8 lavadeiras engommadeiras
4 serventes •..•.•...•.......
8 guardas •••...•...••......
2 jardineiros .............. .
2 chacareiros .••.......•....
1 cocheiro ..•..••••••••..•.
1 ajudante de cocheiro •.•.•
1 c:arreiro ...•••••.•••••...•
1 capineiro ................ .

Ordenado Gratificação
Total
2:400$000 1:200$000 14:400$000
800$000
1:600$000
2:400$000
1:600$000
800$000
2:400$000
2:400$000 1:200$000
3:600$000
2:000$000 1:000$000 12:000$000
3:000$000
2:000$000 1:000$000
3:000$000
2:000$000 1:000$000
960$000
960$000
1:200$000
1:200$000
600$000
600$000
4:380$000
1:200$000
4:800$000
1:200$000
9:600$000
2:555$500
2:555$500
1:800$000
1:800$000
1:200$000
1:200$000
1:200$000
1:200$000
960$000
960$000

-----72:611$000

------~lo

de Janeiro, em 20 de dezembro de 1923.-joão Luiz Alves.
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DECRETO N. 16.273- DE 2Q

DE DEZEMBRO DE

1923

Reorgsniu a Justiça do Districto Federal

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 3°, n. I, da lei n. 4.632,
de 6 de janeiro de 1923, e da attribuição que lhe confere o
art.. 48, n. I, da Constituição Federal, d~creta:

TITULO I
Das Autoridades Judiciarias a que é confiada a
Administração da justiça e da respectiva organização no Districto Federal
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAEB

SECÇÃO I
DAS .AUTORIDADES

JUDICIARIAS

Art. to. A administração da justiça, no Districto Federal,
é C'Xercida pelas seguintes autoridades:
to. Pretores, em numero de dezeseis, sendo oito do civel
c oito do crime.
2°. Juizes de direito, em numero de dezenove, sendo um
da provedoria e resíduos, dous de orphãos e ausentes, um
dos Feitos da Fa:~end:t Municipal, seis do civel, oito do crime
c um do alistamento eleitoral.
3°. Juiz de menores.
4°. Tribunal do Jury.
5°. Côrte de Appcllação.
6°. Conselho de Justiça.
7°. Commissão Disciplinar.
Paragrapho unico. Cada pretor tem tres supplentes.
SECÇÃO li
DO MINISTERIO PUBLICO

Art. 2°. O l\[inisterio Publico é exercido pelos seguintee
orgilos:
1°. Procurador Geral.
l.ds de 1923--- Vo!. III
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20. Promotores, em numero de oito, com exercício alternado
nas varas criminaes e no Tribunal do Jury, accumulando o
que servir nesse Tribunal as funcções legaes junto ao Juizo do
alistamento eleitoral.
3°. Promotores adjuntos, em numero de oito, com exercício nas pretorias criminaes e cíveis, em ordem numerica.
4°. Curadores, em numero de sete, sendo dous de orphãos,
com exercício, o 1° na 1" e o 2° na 2a vara de orphãos; um de
ausentes e do evento; um de resíduos e domo de massas fallidas,
funccionando o 1o nas varas ímpares e o 2" nas pares, c um
do juizo de menores.
Paragrapho unico. Perante o Juizo dos Feitos da Fazenda Municipal, o Ministerio Publico é representado por
tres procuradores especiacH.
SECÇÃO III
DOS ORGÃOS E DOS FUNCCIONARIOS AUXILIARES DA JUSTIÇA

Art. 3°. São orgãos auxiliares da Justiça:
§ 1°. Os advogados diplomados por Faculdade de Direito,
official ou officialmente reconhecida, mediante prévio registro
de seus diplomas na secretarig da Côrte de Appellação.
§ 2°. Os peritos.
Art. 4°. São funccionarios auxiliarcH da administração
da Justiça:
1°. Os ela secretaria ela Côrtc de Appellação, constituindo
trcs secções, a 1" adminis~,rativa, a 2" judiciaria cível c a 3"
judiciaria criminal, com as attribuições que lhes forem estabelecidas no regimento interno elo tribunal, c constantes de um
secretario, trcs chefes de secção, seis amanuenses, um encarregado da jurisprudencia, um protocollista, um arehivista bibliothecario, seis contínuos, seiR servente:=::, dous correios, dous
dactylographos, um porteiro c um ajudante de porteiro.
2°. Os da Procuradoria Geral, constantes de um secretario,
um official, um dactylographo, um continuo c um servente.
3°. Os do Tribunal do Jury, constantes de dous escrivães,
funccionando por distribuição alternada, donK porteiros, dous
continuos, um correio e dous serventes.
4°. Os seguintes RNVt~ntuarios P. flllH~eiollal'ins :
Dezoito tabelliãeR de notus;
Dous officiaes do protesto de letras e títulos;
Quatro officiaes do registro geral tlr:~ irnmoveis;
Dom~ offieiaes do rf'gistro e;;:pp1·iuf dr~ fitulot-: ~~ documentos;
Dons cscrivã1~:-: privativos tlc eatl:l Ulll:t •las pretorias
civeis, excPpluada :t g", ftUe só inrlt um;
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Um escrivão privativo de cada uma das pretorias criminaes;
Um escrivão de cada um dos juizos de direito do cível,
do crime, de ausentes e do alistamento eleitoral.
Dous escrivães de cada um dos juizos de direito de orphãos,
da provedoria e re::;iduos e dos feitos da Fazenda Municipal;
Sete dhitribuidores, sendo o 1° para os juizos de direito;
o 2° para as pretorias pares; o 3° para as pretorias impares; o
4° para os officios de tabelliães pares; o 5° para os mesmos
offieios ímpares; o 6° para os officios do registro especial de
títulos e doenmcnlos c o 7° para os officios de protesto de letras
e títulos;
Tres contadores;
Dous partidores;
Doze avaliadores privativos, sendo um em cada juizo de
orphãos c ausentes; um no juizo da provedoria e resíduos;
dous nos juizos cíveis, dos quaes o primeiro funccionará nos
juizos de numero impar, o segundo nos pares; dous no juizo
dos Feitos da Fazenda Municipal, funccionando o primeiro no
eartorio do I o officio e o segundo no do 2° officio; dous nas
pretorias, funccionando o primeiro nas pretorias de numero
ímpar e o segundo nas pares; tres nas curadorias de orphãos
e ausentes e de resíduos, funccionando como unicos peritos
dos respectivos curadores, o primeiro na ta vara de orphãos,
no cartorio do I o officio e nos juizos cíveis ímpares, o
segundo na 2~ vara de orphãos e nos juizos cíveis pares
c o 3" no juizo da provedoria;
Sete porteiros dos auditorios, sendo dois para os juizos
civeis, dois para os juizos de orphãos e ausentes, um para o
da provedoria c rPsidnos, dous para o dos Feitos da Fazenda
Municipal;
Um depositurio publico;
Um escrevente juramentado em eada juizo de direito e
pretoria do crime ;
Os escreventes neccssarios ao serviço em cada juizo de
direito do eivel on das varas administrativas;
(~uatro officiacs de justiça em cada juizo do cível ou administrativo c nas pretorias civeis, cxceptuado o Juizo dos
.Feitos da Fazenda Municipal, que terá, no maximo, dez
Dous officiaes de justiça em cada juizo de direito e em
c:vl::t pretoria criminal e no juizo eleitoral.
Art. 5". f~ mantido o juizo arbitral, constituído por compromisso das partes, nos termos do Codigo Civil, observado
o processo estabelecido no derreto n. 3.900, de 26 de junho
de 1857 e decreto n. 9.263, de 1911.

388

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

CAPITULO I!
DA ORGANIZAÇÃO

DO JURY

Art. 6°. O Tribunal do .Jury compõe·f'e de 28 jurados
sorteados dentre os alistarloR para esse fim, e de nm juiz de
direito, como presidente.
Dentre aquelles juraclni', ~·ete formaríio o conselho de
sentença, para cada sessão de julgamento.
Art. 7°. A funcção de jurado é obrigatoria.
Art. 8°. O corpo de jurndos é composto dos cidadãos
maiores de 21 e menore~ (le ()!i ::mnos, que rPunnm os seguintes
requisitos :
1°. Saber ler e escrever.
2°. Estar na posse dos direitos politiros.
3°. Ter o rendimento annual, mínimo, de 4:800$, dispensada a prova dessa renda aos que exer<-:Prcrn, effPetivamente,
as profissões liberaes.
Art. 9°. Farão parte da lista de jurados, de preferencia :
a) ex-senadores, ex-dqntbdos ou ex-intendentes municipaes;
b) advogados;
c) professores dn~ universidades, faculdades e institutos
de ensino superior, dr~ <'JL~inn f'PrHndnrin ou primaria, federal
ou municipal;
d) diplomados por qualquer instituto (!c msino superior
ou secundaria;
·
e) funccionarios puhli('us e i vis e Htilit:lrrs, estes quando
das classes annexa.'l;
j) autores de obras scient,ificas ou litternrias ;
g) directores e recladores (le jornaes diarios, ou de periodicos;
h) directores ou presidentes de bancos ou estabelecimentos
bancarias, autorizados a funecionar;
i) directores e membros de conselho fiscal de sociedades
a.nonymas ou de estabelecimentos fabri:-;;
j) operarias technicos e artífices;
k) membros directores de nssocinçõcs ou sociedades de
classe, commercial, indusirial ou operarin..
Art. 10. Aos jurados que faltan:m !is sessões ou, tendo
comparecido, se retirarem antes de ultimadas, será applicada,
pelo Presidente do Tribunal, a multa, no primeiro caso, de 30$
a 50$, dobrada Plll e~ub rcin('id•'ncin, "• 110 sce;un(lo de 200$
a 500$000.
Art. 11. Para effeetuar-sc o alistamento (los jurados, os
chefes das repartições fcdcraes e munir·ipaes são obrigados
a remetter, no mcz de outubro de cada :umo, ao Presidente
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do Tribunal do Jury, uma relação dos funccionarios publicos
com a especificação de seus vencimentos annuaes, e outra dos
brasileiros contribuintes de impostos predial e de industria
e profissão, com n indicação da contribuição tributaria a que
r•st :lo sujeito~.
§ 1". N n mPsma ~porrt acima declarada, o presidente da
JunVt C'JillttH·rl'i:ll devrrá remetter ao mencionado juiz uma.
reln~Eo dos negociantes brnsileiros matriculados, ou com as
~H'l'' firma~ regif'tradas.
§ 2". A impontualidrtde na remessa das sobreditas relações
sn.ieila os r<''plln"aYeis ú multa de 200$, que será imposta pelo
Presidente do Tribunal do Jury, além das penas em que incorrerem, c logo commnnicada, como a imposta ao jurado
faltoso, ao competente reprPsentante da Fazenda, para o
fim da cohrança executiva.
.
Art. 12. Hecebidas as listas, o Presidente do Tribunal
mm1darrt publicai-as no Diario Official, notificando por edital
aos que nella forpm ineluidos ou não, para que possam reclamar
contra a indcvidn. imwripção ou omissão, dentro de 10 dias
(In publieaçiio.
Art. 13. Findos os 10 dias, o Presidente do Tribur•al convor~nrú o 1o pro mo! or publico para proceder-se h revisão das
listas c ú formação da geral.
Art. 14. A junta funcciouará na sala das sessões do jury,
em dias sucecs"ivos c em reuniões publicas, providenciando
o Presidente de mo<h a ftcar concluída a revisão até 31 de dezrmhro de cada anno.
Art. 15. No alistamento gpral serão incluídos os cidadãos
indevidamente omit tidos, embora não tenham reclamado, o
exclnidos:
1°. Todos aquelles que notoriamente forem conceituados
de falta de bom senso, integridade e bons costumes.
2°. Os QU8 cstivercm pronunciados por despacho irrevogavel.
3°. Os qnc tiverem soffrido alguma condemnação, passada.
C'm jnlg:vlo, por crime de homicídio, furto, roubo, peculato,
faJI·~ncia fra 11 clulenta, estelionato, falsidade ou moeda falsa,
ainda que já t<•nham cumprido a pena ou obtido perdão.
4°. Os qne tivrrem Msignado termo de bem viver ou de
~egurança, ('mquanto subsistirem os seus effeitos.
!í". Os jnrliei:1lmentc intcrdictos da administração de seus
bens.
6". Os inra.pazcs por enfermidade mental ou physica.
7°. As praças de pret.
so. Os criados de scrvir.
:\ rt. 1r.. Nii" sr-riio :tlist:vlo~, durante as respectivas funclo. O !'residente da Republica, o:> Ministros de Estado
, " PrrfPit o do Distrieto Federal.
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2°. Os membros do Poder Legislativo da União e do Dis~
tricto Federal.
3°. Os juizes, serventuarios e empregados de justiça.
4°. Os representantes do Ministerio Publico.
5°. O Chefe, autoridades c empregados da policia c segu~
rança publica.
6°. Os militares de terra e mar em effectivo exercício.
Art. 17. Da indevida inscripção ou omissão, na lista geral
dos jurados, dar-se-á recun~o para o Presidmtc da Côrte de
Appellação.
Art. 18. Concluída a apuração, a lista geral serft lançada
pelo escrivão em um livro para esse fim destinado, numerado
e rubricado pelo Presidente do Tribunal, com t.Prmo de abertura e encerramento.
Art. 19. Organizada a lista geral, a junta fará transcrever
os nomes dos alistados em ecdulas de cgual tamanho. Em dia
designado mandará. ler pelo ecwrivfio a lista dos cidadãos inscriptos c, á porporção que forem proferidos os nomes, o
promotor os verificará com aR cedulas, e as irá lançando
em uma urna, que Rcrá ferhn.dn, apenas tPrmina.dn. esta operação.
Art. 20. A lista geral serft nssignada pt>los membros da
junta, publicada pela imprenf'a e affixnda no Prlificio do Tribunal do Jury.
Art. 21. A urna gPral será fechada com duas chaves
diversas, ficando uma. em podPr de cada, nm dos membros da
junta.
Art. 22. As urnas, livros e mais papeis relativos aos trabalhos da junta revisora ficarão a cargo e sob a. guarda, em
cartorio, do 1° escrivão do jury.
Art. 23. A revisão será feita annualmente, tendo por fim
inscreverem-se na lista geral os cidadãos que dentro do anno
tiverem adquirido as qualidades precisas para ser jurado, e
excluirem-se os que as houverem perdido e bem assim os que
tiverem fallecido ou mudado do Districto.
iU'li. 24. O membro da juntn que deixar de comparecer
á reunião, sem causa justificada, ficará sujeito á multa de
100$ a 200$, imposta pelo Presidente da Côrt.e de Appellação,
mediante representação do Procurador Ü!.'ml, multa eRsa que
será deduzida na folha de vencimentos.
Art. 25. Quando aconteça não se fazer em tempo a revisão,
continuará em vigor a do anno antecedente, tornando-se effectiva a responsabilidade dos quf' houwrem concorrido para
a omissão.
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CAPITULO III
DA CÔRTE DE APPELLAÇÃO

Art. 26. A Côrte de Appellação é constituida por 16 desrmbargadores e composta de quatro Camaras de Appellação e
uma de Aggravos, que funccionarão como tribunaes de ultima
instancia, sal vo ns ('Xcepções expressamente determinadas neste
regulamento.
· Art. 27. A Côrte de AppellaÇão, na plenitude de sua composição, funccionará normalmente como tribunal de revisão
c, por excepção, como tribunal de 3" instancia.
Art. 28. A Côrte de Appellação é presidida por um desembargador, em exercício, eleito pelos seus pares pQr um
biennio, não podendo ser reeleito para o biennio seguinte.
Nas suas faltas c impedimentos, o Presidente é substituido
pPlo Vice-Presidente, eleito nas mesmas condições.
Paragrapho unico. A eleição realizar-se-á na ultima semana do mez de <lPr.embro, começando o biennio em 1 de
janeiro seguinte.
Não Re considPrarft eleito o que não obtiver metade e
mais um doR votos doR presentes, e, se nenhum obtiver esse
numero, se proccd('r[!, a novo escrutínio entre os dous mais
votados, resolvendo-se, no caso de empate, nesse segundo escrutínio, pela antiguidade.
Art. 29. As Camaras de Appelbção são compostas de tres
dPscmbargadon~s, sob a dirccção de um presidente.
A Camara de Aggravos é constituída de tres desembargadores, soh a presidencia do mais antigo, com direito de voto.
A 1"' Camara de Appellação é presidida por um desembargador em exercício na 2" c esta por um desembargador em
exercício na 1', applieado o mesmo principio em relação ás
:~n c 4" Camaras.
A eleição de presidentes da 1• e 2" Camaras se fará por
escrutínio secreto, em reunião das duas, no inicio dos respectivos trabalhos annuaes. Do mesmo modo Rcrão eleitos os da
3" c 4".
Para que as funcçõcs de presidente não prejudiquem o exercicio das de juiz da Camara a que elle pertença, serão as
sessões das respectivas Camaras designadas para dias diversos.
Art. 30. A nomeação de desembargador se fará para a
Camara em que occorrer a vaga.
§ 1°. A vaga deQOrrente da eleição de Presidente ser§.
preenchida pelo desembargador substituído neste cargo.
§ 2°. A Côrtc de Appcllação poderá, tendo em consideração os interesses ela .Justiça, deliberar sobre a remoção de
desembargadores de uma para outrn Camara, mediante requerimento dos mesmos.
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CAPITULO IV
DO CONSELHO DE .TUSTIÇA

Art. 31. O Conselho dn Justiça é o orgão supremo de
selecção para a investidura e promoção no exerci1~io clns funcções judiciarias e das do .Ministerio Publieo.
No desempenho de s1ws ruttrihuições, suas •kcisões são
irrecorri nis.
Art. 32. As funcções de membro do Conselho de Justiça
são honorificas, de benemerencia social, e obrigatorias com
relação aos seus membros que pertencerem á magistratura,
aos quaes é vedado dcebrarcm-se suspeitos, salvo quando a
suspeição decorra do impellÍIIWIILu legal por pmentcsco.
Art. 33. São membros do Consrlho de Justiça.: oito <lescmbargac\orcs e cinco .juriscom;ult.os, funccionando soh n. prPsidencia do Presidente dn Côrt.o de Appella.çfío.
Os desembargadores ~;erão eleitos pela Côrt.e, em sessão
plena, quatriennalmente, em seguida á eleição do sou Presidente, e os jurisconsult.os serão nomeados pelo Presidente da
Republica.
Estes, serão escolhidos, de preferencia, entre os que já
não exerçam a advocacia n.ctiva e militante. Dous dclles
serão escolhidos entre quatro, indicadoR pelo lw;tituto da
Ordem dos Advogados Brasileiros.
O Procurador Gemi fnw~eionará como n'prf'~rmt.::J.nte do
M inistcrio Publico.
§ lo. No exercieio <le suas fuueções permanentes, em relação aos membros da justiça, que não os desembargadores,
o Conselho de Justiça compôr-se-ft dos desembargadores, de
dous dos jurisconsultos mais antigos no Consdho, ou, quando
da mesma antiguidade, dos mais velhos, tendo como secretario
um juiz de direito, designado pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores. O Secretario será substituído, nos seus impedimentos, por outro juiz, designado pelo Presidente.
O Conselho, por esta fórma eompostc.•, RP. conRidcrará installado desde que estejam pre~entes sete membros, exclusivo
o Presidente. Durante o tempo em que permanecer em sessão
secreta, não Rerft servido por qnal<l'IPr funedonnrio auxiliar ou
continuo, senão de portas a fúm.
§ 2°. Serão eonvocaclos todoR os mmnbros <h Conselho
de Justiça, quando haja ef\ln de PXC'l'CCI' sna :t('ç:1o dis<~iplinar
sobre membros da Côrtc de Appellaç:To, funec~ion:mdn, porém,
desde que estejam prCC\!'nlr"\ !'~'f(' dos :·.-n·; IIHllllnos, ext~luRive
o PreRidPnte.
Art. 34. Em qualquer c~:F(l, o Consdho de Justiça f~Ómente
poderá clclibcrar com nnmc>ro inqmr "'' \'O~~~w:'. n flllflndo
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isso se não dê, se absterá de funccionar um dos membros estranhos á justiça, tirado á sorte.
Art. 35. O Conselho de Justiça realizará uma sessão ordinaria annual nomez de abriletantas extraordinarias, quantas
se tornem neccssarias ao desempenho de suas attribuições.
Art. 36. O mandato do Conselho de Justiça é de quatro
:mno:o;.
CAPITULO V
IH Cm!l\ITSSÃO DISCIPLINAR

Art. 37. A Commissão Disciplinar compõe-se de um juiz
de direito, Pleito pdo Conselho de Justiça, um membro do
Ministerio Pnhlicu, <lPsignndo pelo Procurador Geral,·c um
pretor dcsig;nado JWlo J\1inistro da .Justiça c Ncgoeios Interiores,
1oclos <~orn mamlato por um biennio.
A ( .~ommis~:io fnnceion:uft sob a prcsidencia do juiz, com
direito dP voto, :'l·rvindo de seerctario um eserivão por ella
llO!ll('[ldO.

Paragraphu unico. As funcções de membro da Commissão
Disciplinar <1ão obrigatorias e a suspeição só pódc ser declarada
por motivo de parentesro.

TITULO 11
Da jurisdicção, competencia e outras regras concernentes ás attribuições dos orgãos da Justiça
CAPITULO I
DA .TURISDICÇÃO

FJ

DA COMPETENCIA EM GERAL

SECÇAO I
D!Sl'OSIÇÕES PRELIMIN'ARES

' · Art. 38. Dentro no ten itorio do Districto Federal ninguem
póde subtrahir-se ft jurisdicção das autoridades constantes
do Titulo I, respeitadas, porém, as immunidades dos repreRrntantr.s diplomatieoR <·stranv;eirofl, na conformidade do Din·ito Intcrnaeional.
Art. :39. Siio rxelnidas da jurisdicção das autoridades
lncacs :
I A" r·nnPaR privn.tivas da Justiça Federal;
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li As privativas das autoridades administrativas;
III Os crimes da competencia da Justiça Militar.
Art. 40. Os Juizes de Direito, Tribunal do Jury e Côrte
de Appellação têm jurisdicção plena em todo o Districto Federal.
Art. 41. A jurisdicção dos juizes de direito, em geral, se
fixa, em relação a cada proceRRO civil ou rriminnl, pela diRt.ribuição alternada e obrigatoria.
§ to. A infracção dolosa ou culposa desse precPito importa nas sancções neste regulamento determinadas, independente da responsabilidade criminal que possa cabN aos funccionarios, ou partes infractoras e seus cumplices (arts. 207,
n. t, 208, n. 4, 210, 2t5 e 217 do Codigo Penal).
§ 2°. A distribuição se fará de aecôr<ln enrn ns seguinteR
clnsses:
I Processos judiciarios méramente preparntorios, prcmunitorios ou nsseguratorios ck din•ito e ~trçfío;
11 Acções criminaes ;
III Acções civeis de qunlquer especie, de rito summnrio
ou ordina,rio, tudo na fórma do disposto no art. 142.
§ 3°. Nos casos de competencia por prorogaçiin de juriRdicção, por continencia on connexão, a distrihnição Re farft de
accôrdo com oR preceitos deste regulamento, mediante prévio
despacho do juiz, uma vez que já estejam ajuizadas a causa
ou causas que motivem a competencia, e, nessa hypothcse, não
será considerada, para a alternação imposta, essa distribuição.
§ 4°. O Ministerio Publico exPrcerá rigorosa fiRcalização,
promovendo as diligencias nccr~snrias á efTectiva egnaldade
na distribuição dos feitos.
Art. 42. Os juizes de orphãos e ausentPs exe1·cem suas
funcções : o da ta vara nas eircumscripçõps <bs prctorias impares e o da 2a nas das pares.
Art. 43. O Juiz privativo do alistamento eleitoral Pxerrc
sua jurisdicção em todo o Districto Federal.
Art. 44. Os pretores do cível e do crime têm jurisdicção
nas respectivas circumscripções, que comprehcndem :
A ta, as freguezia.c:; de Paquetrt, Candclaria e S. José;
A 2a, as da Ilha do Governador, Santa Rita. f' Sarrnnwnto;
A 3 8 , as de Santo Antonio e Sant'Anna;
A 4a, as da Gloria, Lagôa c Gavca;
A 58 , as do Espírito Santo c Engenho Velho;
A (}a, as de S. Christovão c Engenho Novo;
A 78 , as de Inhaúma, Irajá e .Jacarépaguá;
A 8B, as de Campo GrandP, Guaratiba c Santa. Cruz.
Art. 45. Aos juizes de direito, pretores, supplentes,
membros do Ministerio Publico, com exclusão do Procurador
Geral, e funccionarios auxiliares dP justiçn, compete exercer as
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funcções eleitoraes que lhes são attribuidas na legislação respectiva.
Art. 46. Nenhuma autoridade judiciaria p6de delegar a
qualquer outra a propria jurisdicção, salvo nos casos estabelecidos em lei.
SECÇÃO II
DAS RELAÇÕES ENTRE A ACÇÃO CIVEL E CRIMINAL E DAS QUESTÕES PRB•
JUDICIAES NO JUIZO CRIMINAT.

Art. 47. Ao juizo criminal, ao qual esteja aforada a acção
penal, compete decidir as questões prejudiciaes de caracter
eivel, que se apresentem no curso da mesma acção, sobre a
natureza ou sobre as consequencias do delicto.
§ 1°. Quando a natureza das questões cíveis, levantadas
no curso do juizo criminal, seja de fundamental importancia,
ou a sua resolução possa ter relevantes consequencias cíveis,
ou, ainda, qn:J,ndo a decisão sobre a existencia do delicto dependa da resolução duma controversia cível, é facultado ao
magistrado investido do juizo criminal sobrestar o feito, remet1cndo as partes ao juizo civel.
Nesse caso assignará um termo durante o qual fica suspenso o juizo criminal, termo que poderá ser prorogado, se sua
delonga não fôr imputavel ft parte, e não importar na prescripção da acção penal.
§ 2°. Ao juizo criminal é, porém, vedado decidir da violação dos direitos de estado, se c emquanto pender litigio
sobre elles, perante a jurisdicção cível; se já iniciada a instrucção criminal, será esta ultimada sómente para o effeito
da prova, ficando suspensos os actos que se lhe deverem
snccedcr.
Art. 48. Em qualquer d!J,S hypotheses de suspensão da
n.cção penal, previstas nos § § 1o e 2° do artigo antecedente,
nos crimes de acção publica, cumpre ao Ministerio Publico
intervir, immediatamente, no processo civel, até final, para
os fins de, solidariamente, promover sua ultimação, sendo-lhe
facultado proseguir em seus termos, se as partes de qualquer
fôrma procurarem rctardal-os.
Art. 49. Ao juiz criminal é facultado pronunciar-se sobre
o pedido cível da indcmnização ou restituição que, conjunctamente com a acção criminal, seja pleiteada como consequencia do delicto.
§ 1°. Quando o julgamento do delicto seja da competencia do Tribunal do .J ury, taes attribuições são conferidas
no seu Presidente.
§ 2°. O juiz criminal decidirá somente da procedencia
ou não do pedido, competindo ao juiz do civel a liquidação
da sentença.
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SECÇÃO III
DA COMPETENCIA EM MATERIA CIVEL

· Art. 50. A competencia, no cível, é determinada :
§ 1°. Pela materi3,, valor, ou iw'1tancih., f:Onfórmc o estabelecido no capitulo li deste titulo.
§ 2°. Pelo domicilio do réo.
§ 3°. Pelo contrnc' "· no<: rasr•.s n termos Pxprnssos 1\fl, legislação civil.
§ 4°. Pelo quasi-contracto, em relação ás pessoas que administram negocias alheios, ~s <ttwcs pódem ser demandadas
no Jogar de sua administrnçã0, por ohrigaçõf's pcs~w1es ddla
oriundas, embora se arlwlll nw'r'ntPs, ou f'cjn. onlrn o fôm do
seu domicilio.
§ fio. Pela sittwção dn immovcl, naR acr;õcs relativas ao
domínio ou po!"sc de cou!'ns ÍllHnoveis e nas dc diYif':ín e dC'mnrrnçiio, rC'ivindicação, dcl"pejo. <' sriTirlão.
§ 6°. Pela connexão, em virtmlc de irkntidadc dr titulo
ou objecto, comquanto rliV('I'SaR ns pc:osoas e, em geral, quando
a.; ~1cçõcs ~:fio de tal modo ligadas, que o julgamento de uma
importe no da outra., caso este em que ao juiz é facultado decretnr a 1mião dcs procrssos, S<' rclcvankR e gra\'<'S motivos
de direito a tornam, evidentemrnte, neccsRaria.
Quando as variaR pesRoaR co-ligadaR na causa, pelo laço
da eonncxão, tiverrm os scuR tlnmiciliofl snJ,mct.tidos a. jurisdieçõcs di versaR, prevalcrnft aq1wl1e que o au1 or escolher.
§ 7". Pela eontineneitl, rltnHlo lo;1:nr :'1 uni(lndP de juizo,
TIOR C!lROR :
I De intervenção rl<' I PI'<Tiros assis1 en f..,~, oppncn trs c
chamados á autoria;
li De compensação ou reconvenção, 1razida pelo r(o :'t
propria acção em qnc se o dE'mawb;
III De acç:to, indepeml•m1 <' clr re~Oil\'C1'Ç:1o. m:íf' dcpen·
dente do titulo npresentado <·m juizo pelo autor, ou do titulo
que já haja sido prescnl !' en1 odra catt''·:l, ''''l'l~J '1l''Íq rlr• cxccpção nu modificativo do dir"ito.
§ Sn. Pela prcvenç~o. nos eaf'os de l'itnção, lep:nlmPnte
feita e accusada em audiPncia, para a causa principal, eonncxa
ou coHtinente.
§ 9°. Pela prorogaçãn voluntarin da. j mi>'rlieçii", noR CfiROS
de incompctencia ratione pr,l-.~onac.
Art. 51. A jurisdirç!io ,, ahmlul:mwJ!fP in1proroga\•Pl nos
Reguintcs r•asos:
I De controversias rehtiYaR no cst.ndo c ft capneidade
civil das pcRsoas, f1R rPlaçõeR de f:nnilia. e no r:asamento;
II De acçõrs ou qwv·~'qnr·r pmcp,~:n;.: qw· I Pnham por
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titulo, causa ou objecto o exercício, directo ou indirecto, da
tutela ou curatela ;
.
III De acções, ou quaesquer processos que derivem da
fallencia, inclusive os posteriores á homologação da concordata;
IV De acções ou quaesquer processos que tenham por
titulo, causa ou objecto o exercício da testamentaria.;
V De acções, ou quaesquer processos que tenham por
titulo, c:msa ou objecto direitos ou obrigações, vantagens, ou
onuK da Fazenda Municipal.
Art. .'í2. A eornpetencia do juizo não é alterada :
I Peb compensação, se o valor do credito opposto ao
pedido na ncção não excede os limites dessa competencia, ou
:··.~~ a compensação deeorre de credito não impngnado;
li Pela reconvenção, se os processos, ou acções independentes, opposlos ou promovidos, sós ou reunidos, estão dentro
dn limite da sua competencia.
Art. 5:3. Quando verificada a incompetencia, pela não
occurrencia das condições indicadas no artigo anterior, o juiz
remetterá o f1!ito á autoridade judiciaria tornada competente
por força dn compensação ou reconvenção.
Art.. 5-!. A competencia do fôro para a causa principal esende-se ás causas accessorias c a todas as questões incidentes,
daquellas dependentes, excepto o disposto no art. 51.
Art. 55. O domicilio das pessoas naturaes e jurídicas se
fixa pela l'ónna estatuída na legislação civil.
Art. 56. O fôro do domicilio do morto é o competente
para todas as acçõcs relativas á herança, emquanto esta se
conservm· indivisa.
§ 1°. Para o inventario e partilha, o fôro competente é
o do domicilio do morto.
§ 2°. Não havendo domicilio certo ou sendo elle f6ra do
Distrido Fc1lr~ral, spríL eompetentc o fôro da ~it.uação dos bens
deixadof'.
Art. 57. Nas causas de desquite, nullidade ou annullação
de casamento, o fôro competente é o do domicilio conjugal,
salvo o e~1w \lo :tbandono, em que será o do ultimo domicilio
do casal.
Art. 58. Os herdeiros, successores e cessionarios respondem
no fôro em que corre a causa proposta pelo respectivo antecessor, ou contra. este promovida.
Art. fí9. A obrigação do fôro do contracto passa aos
brrdciros, successores c cessionarios.
Art. 60. Nas cansas contenciosas, quando não excepcionada
a incompctcncia do juizo no primeiro termo assignado á parte
para falar no feito, a jurisdicção considera-se prorogada. para
todos oH cfTcitos, salvo o disposto nos arts. 39 e 51.
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SECÇAO IV
DA COMPETENCIA EM MATERIA CRIMINAL

Art. 61. No juizo criminal a competencia é fixada:
I Pelo Jogar do delicto ou contravenção;
II Não sendo este conhecido, pelo domicilio ou resl•
dencia do réo;
III Pela natureza do delicto;
IV Pela continencia ou connexão.
Art. 62. A continencia importa, sempre, em unidade de
juizo, salvas as cxcepções Pstabelecidas neste regulamento.
Art. 63. A connexão, Pm rc'gra, importa no me10mo priu~
cipio de unidade de juizo.
§ 1°. Quando o juiz reconhecer a connexão poderá, cu~
tretanto, manter, apenas, sua competencia restrieta por materia ou territorio, decretando a f'eisão das causat; not; seguintes
casos:
I Quando os diversos delictos, commettidos pelo mesmo ·
accusado, sejam de gravidade diversa, ou praticados em circumstancias de tempo e logar differentes;
li Quando pelo excessivo numero de accmmdos, e para
não prolongar a detenção pn~ventiva dos réos, bem como por
outras graves considerações, se repute opportuna tal scisão.
§ 2°. No caso de concurso entre a jurisdicção criminal ordinaria e a especial, prevalecerá a jnrisdicção especial, com ex~
cepção dos pretores.
§ 3°. No concurso de jurisdicções especiaes prevalecerá
o fôro do delicto mais grave, salvo no caso de continencia ou
connexão de crimes communs e funccionaes, de ordem civil, em
que prevalecerá a jurisdicção competente para o conhecimento
dos crimes funccionaes.
Art. 64. Ha continencia de delictos:
I Quando muitas pessoas sejam accusadas por um mesmo
delicto, como autores ou cumplices, ou estejam ligadas por qualquer nexo de participação criminosa;
li Quando entre varias delietos, commci.tidos pela mesma
pessoa, ou por pessoas diversas, algum foi praticado como
meio para executar, facilitar ou occultar os outros, ou ainda,
por occasião dos mesmos, para conseguir ou assegurar para
si ou para terceiro qualquer proveito ou a impunidade.
Art. 65. Pôde-se declarar a eonncxão dor-; dclietoH:
I Se foram por differentes pessoas commettidos nas mesmas
condições de tempo e Jogar, dcante de testemunhas communs
a uns e outros;
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li Se commettidos por diversas pessoas, ainda que em
condições diversas de tempo e Jogar, mas por effeito de prévio
concerto;
III Se a uma mesma pessoa são imputados differentes
uclictos.
Art. 66. Dando-se concurrencia entre a jurisdicção commum c a militar, fm·-se-á a scisão, competindo aos juizes coml~U?H o conhecimento c julgamento dos processos dos réos
l'IVIS.

Art. 67. Em todos os casos de concurso de jurisdicção
em que se haja dado a reunião das causas, quando a autoridade judiciaria. tenha de dar sentença, absolutoria ou declaratoria da improcedencia da accusação, relativa aos delictos
011 imputaçõc:-: mnis graves, manterá a sua jurisdicção sobre
os outros.
.
Em qualquer hypothese, no juizo em que se der a inte{.!;ração de jurisdicçõcs diversas, será observada a mesma fórma
proeessual.
Art. 68. Se, não ohst.ante o disposto no nrt. 65, n. UI,
as autoridades judiciarias deixarem de uRar da faculdade
outorgada no art. 63, por ignorancia do facto, ou por outros
motivos, instaurando processos diversos por varios delictos,
cada uma dellas julgará o delicto de sua competencia, e, uma
ver, tornadas todas as sentenças irrevogaveis, será, nos termos
do art. 66 do Codigo Penal, fixada a sentença definitiva, se
h r111ver condenmação.
::lerá competente para determinar a pena definitiva o
juiz a qncm caberia a decisão das causas, se houvesse exereitadu a jurisdicção em unidade de juizo, e, no caso em que
es:m competeneia intcgr:1l caiba ao Jury, será competente o
Sr'U Presidente.
Art. 69. Quando num mesmo juizo, de primeira ou segunda
instancia, tenham andamento diversos processos, continentes ou
eonncxos, em termos de julgamento, o juiz singular, o Presidente da Camara da Côrtc de Appellação ou o Presidente
do Tribunal do .Jury, respectivamente, podem ordenar, ex-ojficio,
011 a requerimento das partes, a reunião dos julgamentos.
Art. 70. Nas causas criminaes a incompctcucia deverá ser
allq1;~vb, wrbalmcnte ou por escripto, antes de iniciada a.
inqnirição das testemunhas, ou. logo que o réo rcvél compareça,
<: o faça em HPguidn ú sua qnalificação.
SECÇÃO V
l!l)~; CONFLICTOS DE JURISDICÇÃO

Art.. 71. As questões concernentes á competencia resol
vem-se, n[w só pela exccpção propria indicada na.c; leis de pro-
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cesso (decZinatoria jori), como pelo conflicto positivo ou negativo de jurisdicção.
Art. 72. Dá-se o conflicto de jurisdicção:
a) quando as autoridadPs se consideram Pgurrlrnente competentes, ou int:ompetcnü~s;
·
b) quando surge controversia entre as antoridades acêrca
da unidade de juizo, juncçiio on di"jnm:çiln <k pro<·n:~o:; em
causas conn<'xa:.; ou emüiuenl r:.;.
Art. 73. A decisão dos eonllietos positivos ou negativos
de jurisdicção, que se suscitarem entre ai" autoridades judiciarias, ou entre estas c :1:1 adminiRtrativas, é attribuida, em materia cível, á l• Camara da Côrle de Appcllação, c, em matcria
criminal, Ít 4" Camara, competindo ft Côrtc, quatHlo noneernente
a uma c outra material', ou quando sus<·itaclo entre as suas
C amaras.
Art. 74. O conflieto púde :;er si!Hcita!.lo:
I Pelas partes interessadas;
II Pelo Ministerio Publico;
III Por qualquer dos juizes ou autoridades em causa.
Art. 75. O tribunal que decidir do eonflicto positivo
applicará a multa de 500$ a 2:000$, solidariamente, ao advogado e á parte que maliciosanwnte o tiverem snf'citado, para
causar damno á outra parte.
Art. 76. Distribuído o feito, o relator immediatamente
requisitará informações tias autoridades em conflicto, remettendo-lhes cópia da petição ou representação, e determinará
a suspensão dos processos até a decisão do mesmo conflicto.
§ 1°, ~ autoridades em conflicto prestarão as informações
no prazo maximo de cinco dias.
§ 2°. O relator ou o tribunal poderá, se julgar conveniente,
determinar sejam os autos, gPradores do con flicto, presentes
á sessão do julgamento.
§ 3°. Recebidas as informações, o tribunal decidirá na primeira sessão seguinte, salvo se a instrucção do fPito depender
de diligencias que sejam determinadas.
§ 4°. No caso de duvida sobre a competeJtcia das auLoridades serão seguidas as regras da prevenção de jurisdicção.
§ 5°. Proferida a decisão, or<lenará o presidente a remessa
das cópias necessarias para sua execução fts autoridades que
evantaram o conflieto. <HI r·ontrn. as qu:tPR tivPr sido kvantado.
§ 6°. As decisões proferioas não são RusePpti veis de re~
cursos.
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CAPITULO 11
DA DlS'rRIBUIÇÃU DA t:OMPETENCIA DOS JUIZES E TRIBUNAES
EM PARTI<.:ULAH B DAS REGRAS RELATIVAS ÁS SUAS ATTRI•
BUIÇÕES

SECÇÃO I
DOS PRETORES

E~l

GERAL

Art. 77. Am; pretores, em geral, compete :
§ to. H.nbrieur oi'l livroH dos respectivos escrivães . .
§ 2". l<:xPrecr a vigilancia disciplinar sobre os funcciotulriol'l auxiliares do juizo respectivo, impondo-lhes, correcionalmcnte, por fttltas uo cumprimento de seus deveres, as penas
!fiiP es(;c rcgnlanwuto estabelece.
§ 3". Presidir ús meHaH cleitoracs nos termos da legislação
eleiloral vigente. (Lei u. 3.208, de 27 de dezembro de 1916,
art. 9°, § 4°.)
SECÇÃO II

nos

Sl!Pl'!.ENTES DE PRETOR EU GERAL

Art. 7S. Ao~:; supplenteH de pretor, em geral, compete
,;ubstiüiir oR pretores nas suas faltas e impedimentos e auxiliai-os, quando por estes designados, no preparo e instrucção
elos feitos e celebração elos casamentos.
SECÇÃO III
nos l'RETORES CRIMINAES

Art. 79. Aos prPtoreH eriminaes compete :
§ 1". Obrigar a assignar termo de bem viver e segurança,'
mandar lavrar auto de prisfto em flagrante, conceder mandado
d1~ husca P apprehensão, quando neccssa.rio á instrucção de
pro<~cssos, que lhes possam competir, c julgar ou presidir á
im;f rucção criminal.
§ 2°. Cmwcclcr fi:mça no~ proccs~os que formarem, quando
,i:·t :1rorados ao juizo.
..
§ ~u •• Julgar oH recursos inlerpostos pelo aceusado ou Mi·
Hisl t ·rio Pnbli!'o; dm; arbitnuueutos de fiança, ou decisões a
iHso eonc<·t'H<mf.e~, proferidas pelos delegados de Policiat nos
pron·ssos que llws scjalll :tfTectos.
1., i, de 1'1.'J ---V...!. UI
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§ 4°. Decretar a internação provisoria, em estabelecimentos proprios, dos réos que lhes pareçam padecer de enfermidade mental, afim de serem submettidos á observação e
se resplver sobre a sua internação definitiva.
Essa internação se dará até que se verifique a cura do
paciente, providenciando-se sobre a segurança dos bens e
haveres do ~~nfcrmo, Pmqu:mto n auloridadP civil Hfí.o o
fizer.
§ 5°. Julgar todas as contravenções processadas pelas autoridades policiaes. (Arts. 363 n 371, au a :379, Pxcluido o paragrapho unico, a81, primeira parte, :ml a :~9ü, a99, segunda
parte, todos do Codigo Pcnal;.;m_s. 31 c a2, Jmragrªph.Q_.Y-.!Ü.QQ
da lei n. 2.321, de 30 de dezembi:O-aõ-1\Hõ; arts. 52 a 57 do
decretô n:-6.994; atJ19 d~ jliiíh6"ilê"í!)o1rc·iuts. zo a !)o, da lei
n. 4.294, de 6 de julho de 1921. Leis ns. U28, de 2R de outubro
de 1899, art. 6°; n. 947, 1lc 2n de dezl·mhro 1lP 1902, art. 10;
e n. 4.294, de 1921, cit., art. 8°.)
§ 6°. Formar culpa nnR crimes de l'.ompetcneia do jury,
até a pronuncia exclmü vc.
§ 7°. Processar e j nlgar:
1°. As infracções dos termos de bem viver e de segurança.
2°. As contravenções do livro III do Cocli~o Penal, não especificadas no § 5°.
3°. Os crimes previstos nos seguintes artigos do Codigo
Penal:
_Calumnias e injurias verlmcs (arts. 316, § 20, e 317);
Damno (arts. 328 e :~29 c seus paragraphos);
Ultraje ao pudor (art. 282);
Contra a inviolabi~idade doR segrellos (art.s 189 n. 191),
com excepção dos de l"<'c;pon~ah lillade dos fnneeionarios ou
empregados publicos;
Contra a inviolabilidade do domicilio (a ris. l~)l} a 200);
Furto (art. 330, § § 1o, 2", :~o e 4°, n.fé o valor de 2:000$000);
Offensas physicas leves c graves (artR. 30:~ a 305);
lmprudencia, negligencia, impericia ou omissão (arts. 148
excluido o paragrapho unieo, 151, cxcluiclo o parngrapho unico
e 306);
Contra a saúde publica (art. 156, 1" parte c 158, la parte),
com exclusão dos casos de que decorrer morte ou lesão corporal;
Parto supposto e outros fingimentos (arts. 285 e 286);
Contra a liberdade pessoal e contra o livre exercicio dos
cultos (arts. 179 e 180, 184 e 187), com exclusiio dos casos em
que qualquer dos aecusa<loR seja fune1:ionnrio on e1upregudo
publico;
Contra a segurança do trabalho (arts. 204, 205 e'~206
do Codigo Penal e 1n do decreto n. 1.1G2, de 1890).
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SECÇÃO IV
DOS PRETORES CIVEIS

Art. 80. Aos pretores do cível compete :
§ lo. Processar c julgar as causas contenciosas, ordinarins~
snmrnarias, executivas c especiaes, de valor não excedente
a 10:000$ e os inventarios até fi :000$, salvo no que fôr commettido á jurisdicção privativa.
§ 2". Proef'ft"sar c julgar as justificações, vistorias e outros
exumes, para servirem de documento, salvo o disposto no
art. 82, § ()u, n. 27.
§ 3°. Homologar as composições entre partes capazes de
transigir e as sentenças dos juizes arbitros, nos limites de sua
alçada jurisdiccional.
.
.
§ 4°. Exercer as attribuições não contenciosas relativas
ao casamento e sua celebração.
§ 5°. Processar e julgar as justificações e quacsquer actos
que tenham por objecto a averbação, annotação ou rectificação
do registro civil. (Decreto n. 9.886, de 7 de março de 1888.)
SECÇÃO V
DOS JUIZES DE DIREITO EM GERAL

Art.. 81. Aos juizes de direito, em geral, competetn as
mesmas attribuições prescriptas aos pretores no art. 77.
SECÇÃO VI
DOS JUIZES DE DIREITO DO CRIME E DE MENORES

Art. 82. Aos juizes de direito do crime compete :
§ 1". Conceder habeas-corpus aos que soffrerem ou se
acharem em imminente perigo de soffrer violencia ou coacção
por illegalidade ou abuso de poder dos pretores e das autoridades policiaes e administrativas, exceptuado o Chefe de Policia e o Prefeito, com n'<'UI'So ex-officio no caso de sua con<'css:lo.
§ 2°. Conceder fiança nos processos que lhes couber
formar, quando jft aforados ao juizo, e julgar os recursos de arbitramento de fiança pelas autoridades policiaes nos processos
que lhes sejam submettidos.
§ 3°. Conceder e fazer expedir ex-officio mandados de
busen c apprPhensão, mandar lavrar auto de flagrante e pro<'P<!Pr a corpo de delido nos processos que lhes forem affectos.
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§ 4°. Decretar a internação dos accusados que lhes pareçam soffrer de enfermidade mental, em estabelecimento apropnado, na fórma e nos termos previstos no art. 79, § 4°.
§ 5°. Processar e julgar:
I Os feitos para dissolução de associações, syndicatos
e sociedades civis, nos casos est~bclecidos em lei (art. 12, § 1o
da lei n. 4.269, de 17 de janeiro de 1921);
II Os crimes attentatorios da ordem social e tranquillidade publica e fins anarchistas (arts. lo a 11 da lei numero 4.269, de 1921, citada), quando não expressamente
attribuidos á Justiça Federal ;
III As infracções ás prescripçõcs penacs protectoras das
sociedades anonymas, das cmprczas de armazpns gentes ou
outras e, bem assim, ás reguladoras da emisAão c circulação de
cheques, dehenturcH e títulos de dicito::; patrimoniacs, :-;alvo
qunndo attribuidas exprcss:tment<) ft .Justiça Fcckral (decretos
n. 434, de '1 de julho de lR!ll, arts. 201 a 2o:3; ll. 1.122, de
21 de novemhro de 190:i, art. :l5; n. 2.591, tlo 7 de ngo;,;to de
1912, art. 7°; e n. 177 A, de 15 de setembro de 1893, art. 3°);
§ 6°. Processar e julgar os erimes previstos nos seguintes
artigos do Cocligo Pennl c eoncspomlnntc::: ll'ifl modificadoras:
• 1°. Tirada de presos do poder da justiça c nrrombnmcnto
das cadeias (arts. 127 a 133).
2°. Desacato e desobcdi01wia ás autoridades publieas c
· resistencia (arts. 124 a 12ü, 134 c 13.5).
3°. Inccndio c outros erinwR de perigo eommum (arh;. 13ü
a H8).
4°. Contra a segurança tlos meios de transporte c eommunicação (arts. 149, 150, 151, pnragrapho unico, c 152 :1. 154),
quando não attribuidos por lei á Justiça Federal.
5°. Contra a saúde publica (:trts. Hí6, paragrapho unico,
157, 158, paragrapho unico, e 159 a 164 c decretos n. 4.294, de
6 de julho de 1921 e n .. 3.987, de 2 de janeiro de 1920).
6°. Contra'a inviolabilidade do domicilio (art. 201).
7°. Carcere privado (arts. 181 a 183).
8°. Falsidade deactos e documentaR publicm; e particulares
(arts. 251 a 260, do Cod. Pnn. o n.rt. 20 do decreto n. 2.110, do
1909; e 16, 17, 18, 19, 21 o 22 cb;sc dcerPto, quando praticada
contra a Fazenda Municipal).
9". Testemunho falso e <lcuuncitt calnmniu~'a (art,:. 2(i1 a
264).
10. Atlultcrio, violcueia camal, rapto e lr•tHwinio (r~rts. 213ü
a 281).
11. Contm a i::irgnran<;a do c:;lallo ('i\·i! (ar{.'-'. 2;:)3, 287 c
288).
12. Hnbtracção e ocenltaçfto de me11on·~ (arlê. 28\) a 2H2).
13. llondeidio illvulnnl.ario (art. 2Di).
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14. Concurso para suicídio (art. 299).
15. Provocação de aborto (arts. 300 a 302).
16. Offensas ou injurias por motivo de duello (art. 314).
17. Contra a honra e boa fama, quando praticados pela
f6nna prevista nos arts. 316 e 319 do Codigo Penal (arts. 315,
:nn, 319 c 320 ~' decreto n. 4.743, de 31 de outubro de 1923).
18. Danmo (nrts. 326 c 327).
19. Furto e Rnbtracção (art. 330, § 4°, quando de valor
Pxcrdentc a 2:000$, c art. 333).
20. Apropriação indebita, qualquer que seja o seu valor
(arts. 331 c 332).
21. Fallencia (arts. 336 e 337; lei n. 2.024, de 17 de de,.
zembro de 1908), da pronuncia exclusive, em deante.
22. Estellionato (arts. 338 a 340).
23. Contra a propriedade Iitteraria, artística, ind1:1strial
e rommercial (arts. 342 a 355).
24. Honho, ainda quando, se realizada a violcncia e della
decorrendo n morte ou alguma lesão corporal, se não haja
opn:tdo a tirada d:t cotma (arts. 356 a 360).
25. Fabricação ou porte llc instrumentos proprios para
roubar (art. :361).
26. Extorsões (arL 3G2).
.
27 .•Justifieações, vistorias e outros exames para servirPm dr (locumcnto nos processos que lhes forem affectos ..
§ 7°. Processar e julgar os funccionarios publicas que
tiverem f ôro privativo, nos crimes de responsabilidade, ou
com estes connexos.
Art. 83. Ao juiz de direito da 1" Vara Criminal compete,
privativamente, cumprir n,s precato rias e os pedidos de extradição emanados das autoridades judiciarias dos EstadoA
e dirigidos [t Justiça Criminal do Districto Federal.
Art. 84. Ao juizo de menores competem ns nttribuições
dPflnidas no d('rreto de sua Cl'eação.

não

SECÇÃO VII
no

Art.

sr,.

JUIZ DO ALISTAMENTO ELEITORAL

Ao jni7. do alistamento Plcitornl Pompet.c priva~

ti vmnent.P:

§ ]". ExcrcPr as at.tribuições relativas ao alistamento
eleitoral do Di:4ricto Federal e á transferencia de eleitores
noR termos da legislaçfí.o eleitoral vigente (leis n. 3.139, d~
2 de agoRto de 19Hi o n. 4.22{), de 30 de dc7.cmbro de 1920,
:ll·f. 15).
§ 2". PrPsidir a mesa eleitoral que lhe fôr designada.
§ 3" . .Julgar as suspeições postas aos serventuarios de
justiça na fôrma do art. 67, § 7°, do regulamento annexo ao
decreto n. 4.824, de 1871,
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§ 4°. Decidir as duvidas oppostas pelos officiaes do registro
geral e do especial, tabelliães, officiaes de protestos e distribuidores. rel&tivas ao exercício de suas funcções.
i 5°. Rubricar os livros dos tabelliães, officiaes de protestos, do registro geral e especial e dos distribuidores.
SECÇÃO VIII
DOS JUIZES DO CIVEL

Art. 86. Os juizes de dirf'ito das varas cíveis exercem a
jurisdicção civil e commercial, competindo-lhes:
§ 1".Homologar as Sf'Iltenças dos juizrs arbitras excedentes
de 10:000$000.
§ 2°. Supprir o consentimento dos eonjugeR nos e1sos em
que a lei o facultar.
§ 3°. Deliberar sobre a posse e guarda dos filhos menores
no curso da acção de nullidarle, annullac-;-ão de casammto ou
desquite.
§ 4°. Processar e julgar:
I As causas conteneiosas, não attrihuidas á jurisdicção
especial e privativa, de valor excedente a 10:000$000;
II As causa.<; contenciosns, de valor inestimavel e as de
qualquer valor, referentes no estado ou (t capacidade civil das
pessoas;
III As causas administrativas, que não forem privativas
das varas PSpeciaes de orphãos f) ausentes, da provedoria e
resíduos, o dos pretor c:-;, inclusive os inventarios de valor
superior a 5:000$000;
IV Aí3 causas de dissolnçfto c liquidação das sociedades
civis e commerciaes;
V As fallencias, todas as acções que dellas derivarem,
e as causas de seguro de vida;
VI Aí3 causas de desquite por mutuo consentimento,
com appellação ex-officio.
Art. 87. Ao juiz da 1a Vara Civel compete privativamente
cumprir as precatarias das autoridades judiciarias dos Estll.dos,
dirigidas á justiça do Districto Federal, salvo as que forem
concernentes a ma teria crimo.
SECÇÃO IX
DOS JUIZES DE ORPHÃOS E AUSENTES

Art. 88. Aüil juizos de direito daR Varafl do orpltão!i c ausentes compete privativamentt~:
§ I". Q111111f,o ít j 111'i:u lkt::ln orplt~tnnlolt,it·:t:

I 1\,,,.,,.,.'111' ,, \111!''" '1d11ti11i·

lltdhtllill'lli,•, ,,, i'"''llltlrio~
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e partilhas em que forem herdeiros menores, orphãos ou
interdictos, salvo quando legatarios de bens certos e especificados, e, bem assim, os actos de interdicção, tutela,
curatela e contas de tutores ou curadores;
li Processar e julgar contenciosamente, as causas proV<'nientcs dos feitos a f!UC se reff're o numero anterior, ou
rkll~·s dr•penr!Ptltcs ;
Ill Dar tutores c curadores, em todos os casos determinados nas kis, tomar-lhes contas nos prazos legaes, e sempre
qtw conY<'nha, a bem rlüs pupillos e curatelados, removendo os
qm· mal dcs<'mpenharem as suas obrigações;
IV Snpprir o cons<>ntinwnto dos paes ou tutores para o
c:rs:mwnto;
V Concc<kr a emancipação nos termos do art. 9°, paragrapho nnico, 11. 1, do Codigo Civil;
,
VI Rr·solver sohri) a entrega de bens de orphãos emancip:•.<los pdo easmncnto;
VII Deknni11ar a ÍI1scripção de hypotheca legal em favor
rJ, s nH'Jt"JTfi <' int<·nlictus, na f6rma das leis;
·
V 1TI D:êr (t soldada, com as precisas seguranças, os orphãr s p:)br('s, s·dyo f!Wmdo o caso fôr de competencia do
jui~ de menoJTSi
IX Praticar todos os actos de jurisdicção vuluntaria, ne..
ccssr•.rios á protccçilo da pcssm dos orphãos e á administração
proveitosa de seus bens;
X Ü'lnr·ed••r mandado de busca e apprehensão de meIHrr~. s:dvo sendo i~tciclr·Hto de acção de nullidado ou annulb(;ão ri:: c:ts utwn1o, P <k desquite, ou tratando-se do casos de
emnpdr ncia do juiz d ~ menores;
XI D:·crr·i ar a suspensão e extincção do patrio poder
nos \ermos (h l(·gislaç:1o civil, salvo os casos de competencia do
juiz de me:10rcs.
§ 2". Quanto á jurisdicção de ausentes:
I Arrecadar, inventariar e administrar na fórma das
leis (decretos n. 2.433, de 1859 e n. 3.271, de 1899) os bens de
ausent<'s, qur) não tiverem conjuga ou herdeiros presentes,
l0.·~itimos ou institnidos, ou quem legitimamente os represente;
II Procc:=Jsar <) julgar as habilitações de herdeiros de
ansr•ntes;
III Pro<:f'ssar e julgar as causas rrlativas aos bens de
ans"ntrs P da herança jacente ;
IV l\:Ianrbr faz:T a cntr<'gn dos bens de ausentes a seus
l<f;i~imos h0rd"in:s, ()lt a qnem de direito pertencerem.
§ :::". N ''' disposil,ivos do paragrapho antecedente inclur· •11 ·s· · • s <'S; '' ,Jj: ·s tk esLr:tllP,<:i ros, obsr·rvadas, no caso de reei·
pr' ··i·l:ul , ·ts dispp:;içõ s do dr·creto n. 855, d() 1851, salvo
h'\.,,.],. ,... n,·,·ril::'t•• t•ll tr:d:Hlo.
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Art, 89. Nlo se íar(t li nrrecad9.9lto do que t.rn.t.nm o artigo

o

par~~.Rrapho

antccodPnteR quando o mort,o Ult· negociante

ou,· ·nAo o ·.ae.ndo,

tiver credm·os commorciaos, procedendo-ElO
em taes casos como se lletermina nos nrts. :309 e alO do Codigo

Oomm.ercial.
SECÇ)\0 X
PO JUI7. !lA I'RO\'FDO!HA F RFSIDPOS

Art, 90. Ao juiz da Provr1doria c H<'siduos compete privàtivamrnte:
§ Io. Abrir, logo que sejam apresentados, os testamentos
c codicillos, ordrnando, 011 ni'io, o S<'ll rcgiRlro, inReripção e
cumprimcmto.
§ 2". Processar <' julgar as c·:utsns de nullidadc de tcstnmcnto propoRtas pclm; hc•rdPiros rrb úlfestnfo, ck.:hrrclndos 011
prt'tl'ridcm n:t SUCl'PSHÜO.
§ 3". Processar c julgar f\é'. c·nusns dP nnnHlln\fío elo lrgnrlos
para fundações ou outros.
§ [4". Conhecer e dnPiclir, contenciosa on administr:ltivamente, dn toda.<; :tR qtl<'Rtücs prrtinnnLrs f1 rxrPil\fí.o dos
teR1,amcn1 os c dellr.<; deprmlentes.
§ 5". Tomar contas aos tcstamentriros, dentro do prazo
marcado pelo testador ou, quando cRte não o fixar·, dentro de
um armo, contado da sua morte.
§ 6". Tomar contas aos thesoureiros c quacsquor responsaveis por hospitaes, asylos (' fumlações que nweham attX1lios
do Thesouro, ou legados.
§ 7". Remover os administradoreR das referidas fnndaçõf's
nos casos de negligencia on prevaricação, nomeando quem os
substitua, se de outro modo IJiLo eRtiver previsto nos cstntu1oR
ou regulamentos.
§ 8°. Ordenar o sequeRtro dos bens dessaR fundações,
alienados sem as cautelas c formalidades lcgacs.
§ 9°. Prover sobre a entrega dos legados pios não cumpridos (clf>creto n. 834, do 18!> 1, nrt. ~li) aos hospit.aPs ou
aRylos.
§ 10. FazC'r effectivn a arrecarlação do rC'sicluo (dcPreto
n. 834 de 1851, art. 35) r :t sua remeRsa ao Thc-onro Federal.
§ 11. Processar c julgar os inventarios c partilhas dos
bens deixados em testamento, não havendo orphilos, mcnorrs
ou interdictoR, interessados na univcrsicln.dP, ou quo i a partP
da herança, ou não sendo ("l"O de nn·r·P:Hlar;ilo pelo juizo de
ausentC'R.

'M~'l'Ofl
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SECÇÃO XI
DO JUIZ DOS FEITOS DA FAZENDA MUNICIPAL

Art. 91. Ao juiz <los Feitos da Fazenda Munidpn.l compd.P privat.ivn.mente process[l.r e julgar :
~ 1°, As C[l.Usns <'m qn<' no Fazenda Municipal fôr interes-

S[l.Ua como [l.tüora ou ré, <' as que dclln. forem dependentes,
prpyent.ivas <' assegnrntorias dos direitos da. mesma Fazenda.
§ 2°. () l'XPCUÜVO fiscal para :1 cobrança da divida activa
de impostos, contribuições, f6ros, laudemios e multas, ou
proveniente de contractos com a administração municipal e de
alcance dos responsaveis á respectiva Fazenda.
§ 3°. As desapropriações por utilidade ou necessidade
pnhlica municipal.
·
§ 4°. As infmcções de leis e regulamentos municipaes.
§ 5°. Exercer as funeçúes relativas ás eleições municipaes
(!Pis n. !)::l!l, d<' Hl02 c n. 1.619 A, de 1906).
SECÇÃO XII

nn

TRIBUNAL DO JURY

Art. 92. Ao Tribunal do .Jury compete :
§ 1°. Julgar os crimes communs não expressamente attribuidos a outra jurisdicção.
§ 2°. Julgar os crimes submettidos á sua decisão, não obstante a desclassificação que haja sido feita pdo conselho de
sentença.
Art. !13. As sessões <lo Tribunal do .Jury srrão realizadas
<'m audi<•neins publicns.
Art. !14. l<'in<los os debates, o Presidente do Tribunal
<~onvidarú o representante do Ministerio Publico e o da defesa a rcqncr<'rem os quesitos que entendam rwcessarios, e, n
s<'guir, formnl:trít os que admitta, ncs tc>rmos ela legislação
vig<'nte.
Pamgmpho nnico. Nenhum quesito sobre qualquer <'nfprmidade mcntnl, accidental ou permanente, com relação ao
n.ccusado, poder[t ser proposto, desde que se não t<'nha realizado
prévia perici~t technica no curso do proces;;;o, a requerimento
da parte, <lo l\finistnrio Puhliro 011 por detPr,minuçfio do juiz,
r':t'-o.ffido.

Art. 9!i. As sessões do .Jury pa~sarão a Sl'l' secrct.as por
dns ddihemçõ<'s dos jurados, fieando soh a pPrma, IIPH(e dirc·<·ção elo Pn•sidPtlte do .Jury.
·
Hdir:ulas todas as pessoas, (•xmnina.riio <•S jurados os
antos P üt> qm•sitos apn~smJt.n.dos l' formularão ao juiz os pedi<los
oc<~asião
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de esclarecimentos sobre as questões de technica judiciaria
ou de direito, não ficando, porém, por qualquer f6nna, obrigados a essa opinião, o que fará sentir formalmrnte o Presidente.
Paragrapho nnico. Desde que os jurados hajam terminado o exame dos autos c dos quesitos, o juiz Presidente fará
a leitura destes na ordem em que tenham sido f01mubdo';:,
e os explicará, um a um, em sua significação e em suas
correlações, indicando as consequcncias pPmws tbs n·spostas,
sem, comtudo, fa)!er qualquer resumo dos debateH, ou qualquer
reproducção e apreciação das provas, Rendo-lhe prohibido
emittir qualquer opinião sobre o facto a julgar. A seguir,
submetterá á votação eada um dos quesitos, na ordem respectiva, salvo os que se iornnrem prcjudirn!los pclns respostas dadas aos anteriores.
A votação será em Pseru tini o SPcrdo, por meio de esphrras
brancas e pretas, sendo aos jurados distribuída nnm l'Sphera
de cada côr, symbolizando a branca o voto negativo e a prda
o affinnntivo, qualquer que ::;rjn n natureza do quesito.
Em seguida á votação tk cad:t que:-ito, depositando os
jurados as suas espheras 1m cada urna apropriada, o juiz
Presidente proclamará o n•stlltndo, affinnativo ou negativo,
declarando o numero de votos, que será consignado, por um
jurado, servindo de secretario, por designação do Presidente.
Trrminada a votação, lavrada e assignad~t a scnt.Pnça,
será ella lida pelo Presidente em sessão publica.
Art. 96. As decisões dn consdho de sentença, sobre o
facto criminoso e suas circmnsbtwias, SC'rfiq I omad:ts por maioria de votos.
Art. 97. Publicada a sentença prlo PrPsidcntc, poderá o
réo protestar por novo Jury, quando fôr eonrknmado á prna
de 30 annos de prisão cellnlnr.
SECÇí\O XIII
DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JURY

Art. 98. Ao Presidente do Tribunal do .Jury compete :
§ to. Proferir despacho de pronuncia ou impronuncia nos
crimes de competencia do Jury c praticar os actos processuaes ulteriores.
§ 2". Presidir a todos os actos judiciarins do Jury.
§ 3°. Proceder á verificação c contag·~m das cr'dnlas contendo os nomes dos jurados sort.eados para a s<':;.~ãfJ.
§ 4°. Decidir, ex-o,tJicio, ouvido o Miniskrio Publico c o
representante da dcfPsa, ou a n~querimento d1• quahu::r d<'ssas
partes, em qualquer phasr~ da sr•ssão, nito S~' dnvcr snhrnrtter
a causa a julgamento por cRtar :·xlinda a ·u·çi\r) JH'Jt:tl, ou por
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não poder esta ser promovida ou proseguida. Essa decisão
será motivada, e tomada, sem a intervenção dos jurados.
·
§ 5°. DPcidir, a requerimento das partes, concordando
o conselho, se devem ser ouvidoà para prestar esclarecimentos(
os peritos que hajam servido em anterior pericia, desde que
dos debatf's decorra Pssa conveniencia.
§ 6°. DPtPnninar a ordem em que os accusados devem ser
snhmet.til los a julgamento.
§ 7". Procclkr ao snrti'Ío dos jurados e mandar notificai-os
pam as sessões.
§ 8°. Manter a ordem e a policia das sessões, mandando
lavrar os autos das infracções penaes que occorrerem.
§ 9°. Dar curador aos réos menores c nomear defensor aos
qnn o não tiverem.
§ 10. Inkrrogar o réo, regular os debates c a producção
·
(k provas em SPSSiio.
§ 11. Df'cidir todas as questões incidentes de direito que
forem apresentadas, as prrtincntes á organização do processo
ou rclatiYas a diligencias de que dependerem LtS deliberações
fin:ws do conselho de sentença.
§ 12. Ordenar ex-officio as necessarias diligencias para
sanar qualquer nullidade, c as que forem solicitadas, para mais
amplo esclarecimento da verdade, por algum jurado, ou requeridas {lPlas partes.
§ 13. Formular os quesitos sobre as questões de facto a
que devam responder os jurados, para applicação da lei.
§ 14. Profnir na form:1 legal a sentença de absolvição ou
conrlcmnação.
§ 15. Dar execução ás sentenças do Tribunal.
§ 16. Conhecer das escusas dos jurados n testemunhas
que não comparecerem, impondo-lhes a multa ou pena em que
incorrerem.
SECÇÃO XIV
DA CÔRTE DE APPELLAÇÃO

I

Das Camaras

Art. 99. A's Camams da Côrte de Appellação compete :
§ 1°. Conhecer c decidir, em geral, dos recursos interpostos
das ckcisõPs c sentenças, nos termos deste regulamento.
§ 2°. Exercer a vip;ilancia disciplinar, quando do julgamento dos feitos, sobre os juizes singulares e mais funccionn.rios, com relação ús omissões ou faltas no cumprimento de
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seus deveres funccionaes, advertindo-os, verbalmente, ou por
officio, · nas faltas leves, e dando conhecimento, nas demais,
ao Conselho de Justiça ou 6. Commissão Disciplinar, por
intermedio do Procurador Geral do Districto.
Art. 100. Os accordams das Camaras cíveis constituem
decisão de ultima instanriu, qnaudo proferidos por nnrmimidade, rm confirmação de s<mtenças appella<htH.
§ 1 o. No caso de diwrgrneia, {~ ohrigatoria n fltnda·mentação, por escripto, do vo1 o vpncido.
§. 2". Os accordams dPRRaR Camarm'1, porém, consW.nem
sempre decisões de ultima instancia, com effeitoH de consa
julgada, quando proferidos em cansaR (k preteria, de valor
não excedente a 5 :000$000.
Art. 101. Os àccordams ela Camara de Aggravos ronstituem decisão de ultima instancia, ::;alvo quando, sendo revogatorios, no todo ou em pnr1.P, da derif'fio rProrrifln, ümha
sido interposto o aggravo:
I DaH decisões de liquidaç:i:o <la sentença;
II Da.c:; qne decretarem, ou não, a liquidação forçada
das Rocierlarlcs de credito rPn I, ou a dissnluçiio dns sociPdntlrs
civis ou eummerciam;;
IH Das rcferentPR ús rdnvidieaçõrs Pm fall<•nci:t;
IV Das qtw nas cxe<~nçõrs ammllarPm n arr0mat.ação
ou qualqll(~r venda RolemnPntPnte feita, que jú. tenh~L pro(ht7.ido
seus effeitos lcgaes.
Art. 102. Os accordams das Camnras Criminacs de
Appellação constituem decisão de ultima instancin, salvo em
materia concernente ás questõcR prejUtlieitws c ao pedido
de reparação civil decorrente do delicto.
Art. 103. Quando a lei rceehcr iuterpt·ctaÇfío (livcrRa na~
Camams d(~ Appdlação t•ivel ou erimin:tl, ott qnallllo rr-,·.ultar
da manifPstação dos votos tl(• uma < ~:unara ~'lll um t·aso
snb-jwlicc quo se torA de dt~('lnrnr uma inLt•rprdação diverRa,
deverá a Camara diverg<'ntc representar, por SPU Prcsi<lcnic,
ao Presidente da Côrt<', para que este, incontinenti, faça a
convocação para a reunião das duas C:mmr:1s, conformP a
makrin. fôr civel ou criminal.
§ 1°. HPunida.c;; as Camnras c snlmwU ida a qtH'!-lhi:o {L sua
dclibcrnção, o V<'neido, por maioria, ('On:-;titur~ 'lceisão ollrip;atoria para o caso em apreço P norma aeonsPlhavd pnra os
casos futuros, salvo rPl<'vanh•s motivm; tl(' dit·!'iio, qtw ju:-:tifiqncm renovar-s(• i<lrnt.it·n prntTdillH'n1 o d" inl"blh(~fio das
(~amaras Hcunida.<~.
'
§ 2°. O n.ccordam ser{L Rnhscripto por todos os membros
das ( ~amarns Rmmidas <', na :'<'ssão qu<' ~w sngnir, a f':nnara
que tPnha provoeado o pl'O('c•di~twn1o tmifnrtnifc:J.dor, :t.pplicando o vmwido nns fncto.·' Plll deh:t1 P, dPI'irlirú a (':ms:t, rf'salvnda. aos membros dn~ Cumnr:1~ qtH· tW 1t•uh:un mantido
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em divergencia a faculdade de fazer referencia não moti;. ·.
vada, aos seus votos, exarados no referido accordam.
§ 3°. Para os fins previstos neste artigo, cada. Ca.muràt
terá um livro especial, sob a denominação de "livro dos pre-..
julgados", onde serão inscriptas as ementas dos accordams .das.
Camaras Reunidas, insrripção que será ordenada pelos respectivos presidentes.
§ 4°. Em caso de empate na votação, o presidente da sessão
de Camaras Reunidas, que será o da Camara que provocou a
decisão, submetterá o caso ao Presidente da Côrte, para que
este, com precedencia sobre qualquer outro julgamento, submdta a materia á deliberação da mesma Côrte.
§ 5". :::lerão, "ernprc, relatores dous desembargadores, um
de cada (:amara, designado pelo respectivo presidente.
' § li". Na primeira semana de cada trimestre, o seeretario
da Uôrt.c providenciará para que seja feita, sob sua directa
~~ pcHsoal iuspceção, a permuta de inscripçõcs entre os livros
d(~ prejulgados das Camaras de identica jurisdicção por materia.
§ 7°. As Hormas para confecção desses livros serão estabelecidas pelo Presidente da Côrte de Appellação, que exercerá
:-;obre cllcs a nccessaria inspecção c mandará que sejam franqueados ao publico.
.
Art. 104. A's 1" c 2a Camaras compete, em ultima instancia,
salvo as cxcepções expressas (art. 100):
§ 1°. Julgar as appellações das sentenças dos juizes de
llireito das varas cíveis, de orphãos e ausentes, da provedoria
e resíduos, de menores, dos feitos da Fazenda Municipal, e
do:-; pretores do cível.
§ 2°. Julgar as appellações das sentenças relativas á homolDp;ação das decisões dos juizos arbitraes.
§ 3°. Processar e julgar as suspeições postas aos juizes
de direito do civel, de orphãos e ausentes, da provedoria e re::<iduos, dos feitos da Fazenda Municipal, e pretores cíveis.
Art. 105. A's 33 e 4a Camaras, em ultima instancia, salvo
as excepções expressas (art. 102), compete:
§ 1°. Julgar os recursos e appellações dos despachos e
tOPntenças tlos jnizes de direito das varas e pretorias criminaes,'
juiz de menore~ e dos proferidos nos processos de infraeção de
kis c regulamentos municipaes.
§ 2°. Julgar as appellações das sentenças proferidas em
virtude das decisões do Jury.
§ 3°. Conceder originariamente ordem de habeas-corpus
em favor dos que estiverem illcgahnente presos ou ameaçados
em smt liberdade, por determinação dos juizes de direito, do
Chefe lk Policia ou do Prefeito do Districto Federal.
§ ·1". Conhrt.:er e julgar os recursos de habeas-corpus voltmlarios c nece~sarios, decididos pelos juizes de direito crimume~.
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§ 5°. Processar os crimes comm.uns e de responsabilidade
dos magistrados, membros do Ministerio Publico, Chefe de
Policia. e Prefeito (art. 108, n. II).
Art. 106. A' 5• Camara compete, em ultima instancia,
salvo as excepções expressas (art. 101) :
§ 1°. Julgar os aggravos c cartas testemunhaveis interpostos das decisões dos juizes de direito das varas cíveis, de
menores, de orphãos e ausente~, da provedoria c resíduos,
dos feitos da Fazenda Municipal e dos pretores do cível.
§ 2°. Julgar os aggravos das decisões da Junta Commcreial,
negando ou admittindo o d0posito on registro de mn.rcas de
industria ou commNcio, on rassando :t m:üricub ,)p Jwgoeiantes.
§ 3°. Processar e julgar as suspeições postns aos juizes
de direito do crime, juiz de menores, pretores criminnes e
membros do Ministerio Publico.
II
Da Carte de Appellação

Art. 107. A Côrte de Appellação, constituída pela reunião
de todas as suas Camaras, exerce as suas funcções como tribunal
de 3" instancia c de revista.
Art. 108. A' Côrte de Appellação compete julgar em
unica e definitiva instancia :
I Os embargos infringentes do julgado oppost.os, na
acção ou na execução, aos accordams das Camaras de appellação cível e de aggravos, quando estes não constituam, nos
termos prescriptos nas disposições anteriores, decisão de ultima instancia.
A's decisões da Côrte não são admittidos embargos,
senão os de declaração.
1
II Os crimes communs e de responsabilidade de seus
membros, juizes de direito, pretoresj membros do Ministerio
Publico, Chefe de Policia e Prefeito Municipal, proferindo
tambcm a sentença de pronuncia c conhecendo do recurso de
acccitação ou rejeição da queixa ou denuncia.
III Os recursos de revista das sentenças definitivas.
passadas em julgado, profPridas em gráo de appcllação, não
submcttidas, antes, a seu julgam<'nto, por nwio <k <'mhargos
e tão sómente nos casos seguintes:
a) de evidente violação ou falsa applicação da .ici;
b) de omissão dos termos ou fôrmas cssenci:ws prr>seriptos
sob pena de nullidade, que não haja sido sanada;
c) de diverg<'ncia, implicando manifesta contradicção na
interpretação da lei, l'ntrr~ julgados de Cnmaras diversas, com
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identica jurisdicção ratione materiae, desde que ellas não tenham
procedido á fixação das normas de uniformização (art. 108);
IV. As acções rescisorias para annullação das sentenças
definitivas das 1a, 2a c 5" Camaras, em juizo ordinario conten~
cioso.
Art. 109. O recurso de revista não tem effcito suspensivo,
dando-se livre ingresso á execução, apezar dclle.
Art. 110. O provimento da revista importa na annullação
da scntPJlÇa <' de todos os actos posteriores a que haja dado
logar.
- Se a S(~ntcnça f ôr cassn.da s6mente C'm 11ma de suas partes,
111antem-sc' iniC'gl'[t quanto fts demais.
Ari. 111. E' cxprcssmncnte VC'dado á Côrk de Appcllação,
110 caso de n'vista, rntrar, sob qualquer pretexto, na apreciação
da materia de fact.o, devendo ser mantida sobre esta a proferida
pd:t SPIÜ<'nça suj<·ita áquelle recurso.
Art. 112. No julgamento do recurso de revista, a Côrte de
Appellação decidirá preliminarmente se occorre algum dos
casos expressos em que é facultado.
Art. 113. O recurso de revista será interposto dentro em
10 dias da publicação do accordam, perante o Presidente
da Camara que o houver proferido, e processado nos mesmos
termos cstabdreidos para a revisão c julgamento dos embargos
ao accordam.
O recorrente indicará na petição as peças do processo de
que deve srr C'Xtr::thido traslado para instruir o seu reenrso.
Art. 114. Intcrpm;ta a revista, o presidente ou o juiz assignará um prazo até 30 dias para a extracção do traslado,
fazcndo-sP a <'Xccução nos autos originaes.
Art. 115. O juiz que tomar conhecimento da petição de
revista applicará a multa de 500$ a 1:000$, dobrada na reincidencia, s:>lidarin.mentf', ao advogado e á parte que não fizerem seguir o r<'curso nos prazos estabelecidos neste regulamento.
Art. 116. A decisão da Côrk, no caso de revista, não é
ll:tssivel ele outro recurso, salvo o de embargos de declaração.
Art. 117. Provido o recurso de revista, a Côrte, pelo seu
l'rPsich:ntt•, n·mettcrft us autos, para o cumprimento da decisão,
:1.11 juizo ela ex<'cução, indcpPnclente de requerimento das partes.
Art. 118. Os embargos serão distribuídos pelo Presidente
da Côrte, a um desembargador, corno relator, observada a
ordem da antiguidade, excluídos os presidentes de Camaras
de) appcllaçiio.
§ 1°. O relator, no prazo de 25, dias fará nos autos o rel:tt,orio do processo l' o passará ao desembargador immediato
c·m antiguida<k, que será o revisor, c este, appondo o seu visto
ou additando o rPlatorio no prazo de 15 dias, entregarâ os
mttus ft S<·t~r-etaria, com o pedido de dia para julgamento.
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§ 2°. Recebendo os autos, o secretario, no prazo improroga.vel.de. cinco dias, distribuirá pelôs demais desembargadores
copias ·conferidas e rubricadas do relatorio e additamento, se
houver.
§ 3°. Certificada nos autos a distribuição das copias,
ficará o feito em mesa durante cinco dias, findos os quaes o
Presidente Ja Côrte o submctterá a julgamento 11a sessão immediata.
§ 4°. Não poderá funccionar como relator ou revisor de
embargos o desembargador que tiver tomado parte na decisão embargada, podendo, porém, tomar parte na discussão
e julgamento.
§ 5°. A distribuição dos embargos será feita de fórma
u. assegumr a mais absoluta egualdadc cnLre os desembargadores.
Art.. 1W. Sfto, tambcm, attrihuiçõcs d:t Côl'Le de Appdlação :
§ 1". Organizar, dentro do prazo de 90 dias, contados
da obrigatoriedade deste regulamento, o seu regimento interno
c reformai-o, quando neccssario, sendo-lhe, porém, vedado crcar
disposi~ões de caracter processual.
§ 2°. Deliberar sobre materin de ordem c de serviço interno, que interesse ao Tribunal, quando especialmente para
esse fim convocado pelo Prrsirlcntr, ou a requerimento de um
ou mais desembargadores.
§ 3°. Organizar, anuualmcutc, a lista dP antiguidade de
magistrados c membros do Ministcrjo Publico, que deverá
acompanhar o relatorio dos irabalhos da Côrtc, apresentado
pelo respectivo Presidente ao Ministro da Justiça e Negocios
Interiores na segunda quinzena <lc janeiro (art. 120, § 18).
§ 4°. Exercer a vigilancia disciplinar, quando do julgamento dos feitos, sobre os juizes c funcciona.rios, com relação
ás omissões ou faltas no cumprimento de seus <lcwres, procedendo na f6rma prescripta neste regulamento.
§ 5°. Julgar as suspeições postas aos desembargadores.
§ 6°. Julgar as habilitações c outros incidentes em autos
pendentes de sua decisão.
SECÇÃO XV
DO PRESIDENTE DA CÔRTE DE APPELLAÇÃU

Art. 120. Ao Presidcnte da Côrl.e de Appf'llaç:1o eompel.c:
§ to. Dar posse aos magisl.rmlo:o;, aos supplcnk" d<~ prelorc8
c aos funccionarios da Côrtc.
§ 2°. Nomear c demittir o:i tla.ctylogra.phos, ccnd.inuo8,
serventes e correios da Côrtc, "os encarregados do Porum, c
designar quem os substitua em seus impedimentos.
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§ 3°. Dirigir os trabalhos da C6rte, presidir ás suas sessões
c á.s do Conselho de Justiça, propôr as questões, apurar o ven•
cido c desempenhar as demais funcções que decorram dos princípios estabelecidos neste regulamento, não consentindo que o,
ckscmhargadores fallem sem que lhes seja concedida a palavras
que Re interrompam uns aos outros, ou que fallem por mais de
duas ve:r.es, excepto se fôr para pedir ou dar algum cschrecinwnto, ou pam modificar ou reformar a sua opinião.
§ 4°. Mantn a regularidade dos trabalhos, usando de toclos
os meios suasorios e dos coercitivos, que forem necess'trios,
mandando prr'lH!cr as pcflSoas desobedientes c lavrar o rc;;peef i vo auto.
§ 5°. Determinar a remessa dos processos ás respectivas
Camaras, fiscalizando a distribuição que se lhes haja f~ito, e
d.istribuil-m; pelos rovisorcs nos casos de recurso de revista,
('mbargos on :wçõcs rcscisorias, assim como os feitos de competcncia originaria da Côrtc.
§ {)o. Conceder licença, com ou sem ordenado, aos descmlmrgadores, jui:r.es de direito, pretores c mais empregados .ie
justiça, nos tf'rmos das leis vigentes.
§ 7°. Determinar o desconto nos vencimentos dos juizes
pretores c funccionarios de justiça (art. 288, 1°),
§ 8° . .Justificar ou não a falta de comparecimento dos
dr·Rr~mhargarlorcs c <'mpregados da secretaria da Côrte.
§ fio. Rubri<'.ar os liwos necessari.os á secretaria.
§ 10. lnfmmar os pcrl.idos de revisão e os recursos de graça
11os processos por ('rimr's julgados pela Côrte.
§ 11. Expedir em seu nome c com sua assignatura as
ordens que não dependerem de accordam, ou não forem de
privativa competcncia dos juizes relatores.
§ 12. Impôr corrcccionalmentc aos empregados da secretaria da Côrto as penas seguintes:
1". reprehcnsão;
2°. suspc!lSão alé 15 d[as;
:y, prisão até 5 dias .
. § t:L Co:thcccr ria cxigr•ncia OI! percepção de salarios intlcv1Clos, ll;:t forma deci:w:.r,rl~, no regimento de custas, e impôr
:1s respectivas pc1ms dJsmplmares.
§ 14. Suspender os advogados do excrcicio de suas funcÇÕ~'f', nos r~nsos previstos Plll lei.
§ I:'í. Counnnni<:ar ao Ministro dn. .Justiça c Ncgocios Infcri•>rrs, nos IIWY-es <lc janeiro, abril, junho e outubro a somma
lotai th ürxa judiciaria p:tga no trimestre anterior.'
§ 16. Hcmetter lllrmmtlmcnte ao Thesouro Nacional a
follJ:1, de p~rg:uncnto tios juizes c mais funccionarios de justiça.
§ 17. Hclcv:tr, <'lll r.;r:'to de recurso, mediante prova de
itnJw.dilJicnto, a8 mnltas impostas aos jurados.
§ 18. Aprnsentar auuualmcntc, até 31 de janeiro, ao Mi' • ;,; de 1'1.'.1·-
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nistro da Justiça e Negocios Interiores, relatorio circumstanciado dos trabalhos da Côrte e do estado da administração da
justiça., mencionando as duvidas e difficuldades na execução
das .leis, decretos e regulamentos.
f 19. Assignar os accordams da Céirte, com os juizes relatores, revisores e com os que cxpreRsamente hajam requerido
fazer declaração de seus votos vencidos, e com o Procurador
Geral.
§ 20. Exercer conjunctamente com o Conselho de Justiça,
e como seu Presidente, a alta vigilancia sobre os diversos orgãos da justiça, applicando as sniH'CiÕCR <li:wiplinarPs definidas
neste regulamento.
§ 21. Determinar aos juizes de 1a instancia a instauração
de qualquer processo disciplinttr contra os fnnccionarios auxiliares, c convocar, sempre qne fttr o caso, o Comwlho de Justiça.
§ 22. Conhecer das Ruspeiçõcs postas ao secretario c mais
funccionarios da secretaria da Côrte.
§ 23. Conceder prorogação <le prazo até seis mezcs para
se proceder a inventario.
§ 24. Opinar sobre o pedido de reconducção de pretores.
SECÇÃO XVI
1>05 PRESIDENTES DE CAMARAS

Art. 121. Aos presidentes das Camaras compete :
§ to. Presidir as Ressões da.s respectivas Camaras, flirigindo e mantendo a regularidade dos seus trabalhos, nos
termos e pela fórma determinada neste regulamento.
§ 2°. Assignar os aceordams com os juizcR das Camaras
respectivas.
§ 3°. Ter sob sua directa inspecção o livro de registro dos
accordams, e fazer as convenientes determinações sobre a organização de seus índices alphabcticos por materia ; velar
pela uniformização da jurisprudcncia entre as Camaras de
identica jurisdicção, providenciando para que os extractos dos
accordams respectivoól sejam rcmettidos, com toda regularidade, mensalmente, á outra Camara.
§ 4°. Proceder ao sorteio doA rclatorc~, sendo os das appellações no acto do julgamento.
§ 5°. Organizar annunlmenLc os mnppas estatísticos de
suas Camaras.
Art. 122. Aos presidentes das 3" e 4n Camaras compete
informar os pedidos de graça e os reeursos de revisão nos processos por crimes por ellas julgados em 2• instancia.
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CAPITULO III
DO CONSELHO :Dl!l ]U8TI9A

Art. 123. Ao Conselho de Justiçà, cotno unica instancia.;
compete:
§ to. Exercer a alta vigilancia sobre o funccionamento da
Justiça, impondo, mediante processo, aos magistrados e membros do Ministerio Publico, as sancções disciplinares, excluídas
as de compf)tencia do Presidente da Côrte de Appellação e do
l'rocurador Geral.
§ 2°. Julgar os recursos interpostos das decisões da Contmissão Disciplinar, quando a pena applicavel aos funccionarios
auxiliares da Justiça fôr a de demissão.
§ 3°. Eleger os desembargadores para a commissão de
concursos (art. 209) e o juiz de direito que deve fazer parte
da Commissão Diseiplinar (art. 37.)
§ 4° Pro(~edcr á organização das listas de promoção por
merecimento dos juizes e membros do Ministerio Publico.
§ 5° Proceder, de dous em dous annos, á correição geral
do fôro, por delegação a seus membros, a juizes ou a membroS
do Ministerio Publico.
CAPITULO IV
DA COMMISSÃO DISCIPLINAB

Art. 1.24. A' Conunissão Disciplinar compete:
§ 1o. Processar e jul~ar as faltas disciplinares dos funccio-:
narios auxiliares da Justiça, quando a pena applicavel fôr a
du demissão.
§ 2°..Julgar os recursos interpostos das decisões proferidas em processos disciplinares[ relativos aos funccionarios
auxiliares, quando as penas app icaveis forem as de censura,
multa ou suspensão.
§ 3°. Presidir os concursos e organizar as listas para h~
1twação c promoção dos funccionarios auxiliares de Justiça.
CAPITULO V
DO MINISTERIO PUBLICO

SECÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAE9

Art. 125. O Ministerio Publico é o orgão da lei e fiscal
de sua execução, nos termos deste regulamento.
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Paragrapho unico. No exercício de suas funcçõer;:, ha reciproca independencia entre os orgãos do Ministerio Publico
c os membros da magistratura.
Art. 126. Sem prejuízo de outras attrihuições, inhcrcnLcs
á sua inst,ituição, compete ao Mmistr-rio Publico:
§ 1°. Reqnisitnr ás :tutor idades compcl;mt,es as diligencias, cl'rtidõeH c quaesquer esclarecimentos pura o rcgnbr
desempenho de suas funcções na ordem criminal ou eivil.
§ 2° Promover o andamento dos proccs::o~l erimina\'ei e a
execução das respectivas sentenças.
§ 3°. Exercer vigilancia sobre os aetos (k polida judiciaria,
promovendo as diligencias ncccsHarias para o rapido ambmento
das respectivas investigaçõl'8, velando pela cffieaeia rla repressão penal, c intervindo JJ.os inqneritos sem}Jrc qnc julgar
ucccssario.
§ 4°. Velar pela dignidade da Justiça, promovendo os
processos c aetos proprios p:1ra a JHtni(;iio \loc; qnc contr:t clb
attentem.
§ 5°. Defender a, jurisclicção dos magistrado:.; e tribumws,
velar pelos preceitos neste regulamento fixados eom relação ao
principio da improrogabilid2.dc absoluta ele jmis(!icçfio raCione
materiae, intervindo, em t!ws casos, nos feitos, sempre que
tiver noticia de infracção da lei, c usando dos recursos lcgacs.
§ 6°. Nos feitos, em que intervier e fHnccionar o Ministeria Publico, é diflpen~ada a curadoria á lide.

SECÇÃO II
DO PROCURADOR GERAL

Art. 127. O Ministerio Publico é reprcscnt:ldo perante a
Côrte de Appellação e respectivas Camaras, assim como perante o Conselho de Justiça, pelo Procurador ( :(·ral do Districto Federal.
Art. 128. O Procurador Geral será nomeado entre os doutores ou bachareis em direito com mais de oito annos de
pratica forense.
Art. 129. Ao Procurador Geral, eorno chdc do Ministeria Publico, compete, nlém dn..c; attribl1içõ•~:; gcntc}> nct::tc
regulamento definidas :
§ 1°. Deferir compromisso e dar poc;c;c ao~ promotores,
curadores c mais funccionarios de que se cotnlJÕI~ " l\1inil'1terio
Publico.
§ 2°. Nuperintcnder os respcetivos fwwcimwrios, expedir
instrncções sobre matcria conccm•.'lltn :m •·xer(·ieio 1k snas
attril.miçõc~l, promover :t sna r(•:;pommhilidadc, in1 púr-lhm
penas diseiplinarm no:; termo~; dP:-;f;c rcr:nl:tlllOll Lo, c avocar
quacsqtwr pro•·rRsos a dkn suhmcUidos.
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§ 3°. Representar ao Presidente da Côrte de Appellação
ou promover a manifestação do Conselho de Justiça, conforme
no caso couber, sobro faltas ou omissões no cumprimento de
deveres do qualquer juiz ou membro do Ministerio Pu"
hlico.
§ 4°. No exercício dessa missão, quando relativa a ma"
gistrados, não poderá delegar poderes a outro membro do
l\iinistcrio Publico e procederá com a necessaria prudencia e
discroção, consultando sómente os interesses da ordem publica
c da bôa distribuição da justiça, c provocando a acção dos
orgilos competentes, sempre que fôr necessario.
§ 5°. Promover a acção penal contra os magistrados,
Chefe do Policia c Prefeito Municipal, nos crimes communs e
(lo rcspom:abilidade.
§ 6°. Requerer exame de sanidade para verificàção da
incapacidade physica ou mental dos magistrados, dos membros
(lo .Ministerio Publico c funccionarios de Justiça, promovendo
o ~:f'n afastamento do cargo nos termos da lei.
§ 7°. Officiar nns appellações e recursor:; criminaes, e seus
incidentes, suropoiç:\o tlos magistrados c conflictos de jurisdicção
on de attribuiçõeR.
§ 8°. Ofliciar nas appellações cíveis em que forem inte"
I'C'Sstulos o Di,:Lrieto Fedm·al, incapazes e ausentes, ou relativas
ao estado on capacidade civil das pessoas, tutela, curatela,
nullidade ou annullação de casamento, seus impedimentos e
dissolução, testamentarias, e em geral, em todas aquellas em
que a intervenção do Ministerio Publico fôr, por lei, neces~aria.

§ 9°. Officiar, facultativamente, nos aggravos em materia
de fallencia, !los <'mlmrgos ao accordam e nos processos de
h, tbcas-corJJ 1ts.
§ 10. Asr,istir ús sessões da Côrte de Appellação, das
3" <' 4a Cmnar:t8 e do Conselho de Justiça, e, facultativamente,
ÚR Ressõcs da 1", 2n c 5" Camaras, com o direito de tomar parte
na discu~sfio de to(los os assumptos que forem objecto de jul"
gamento e decisão judicial, antes de submcttidos {t votação
do~ respectivos juizes.
§ 11. Exercer, directamente, ou delegando poderes a algum
membro do Ministcrio Publico, as funcções de alta vigilancia
:=:obre m: funceionnrios auxiliares da .Justiça, P-m geral, promoVt•ndo ou fazendo promover a applicação das saneções legaes.
§ 12. Tomar conhccimPJlto dos processos qnn lhe forem
JH'C'sentcs ~~om refcrencia á inspecção do registm civil, dos
eartorios e dos estabelecimentos pcnaes, providenciando como
no ca8o conbm· P Pxf'n:Pndo dirl'CÜt inspecção, sPmprc que cnlt•JH!Pr Jle('PSSal'ÍO.
~ 1~t Desir~nar o ad.i unto que deva substituir o promotor
<', l>em ~1~-'é'Íln. o pro1uotnr q1w deva f;n)K41.ituir o curador, fazendo
:t nomc:tt,':lo iut t•rin:t dP mljunto.
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Art. 152. A infracção dolosa ou culposa de qualquer dos
dispositivos acima é considerada falta grave, incorrendo nas
sancções disciplinares neste regulamento impostas, independentemente da responsabilicbde criminal que possa cabr~r, os infractores c seus cumplices. (Arts. 207, n. 1, 208, n. 4, 210, 215 c
217 do Codigo Penal.)
Art. 153. Os distribuidores trrão todo o seu ardúvo, livros
e papeis sujeitos permanentemente ft inspce~~:Io dus autoridncks
disso encarregadas.
Art. 154. No desempenho de suas atLribuiçõc.", são os
1° e 2° e 3o distribuidores obrifJ;ados, sempre que oR processos
lhes venham directamente das autoridades policiaes, a lançar
no respectivo livro ele remessa, a cbb da entrada c a designação
do juizo criminal ou cível a qtD é distribuído o feito, conforme
se trate de materia crime ou (k processo por accitlente ele
trabalho, restituindo o procrsso ao apresentante, feita a distribuição, pam o conveniente destino.
SECÇAO III
DOS ESCRIVÃES

Art. 155. Aos escrivães compete:
§ } Velar peln. ordem c legitimidade das distribuições
nos feitos em que tenham de funcciomw, representando ao
respectivo juiz sempre que haja fundada razão de duvitla.
§ 2°. Escrever em devida fórma os processos.
§ 3°. Observar sempre o S('U r\'gimcnto no cxcreicio dos
netos elo officio.
§ 4°. Comparecer todos os dias uteis em se11s cartorios
c assistir ás audiencias c diligencias judiciacs a que estiver
presente o juiz.
§ 5°. Fazer as notificações dos despachos e as diligencias
que forem ordenadas pelos juizes.
§ 6°. Prestar ás partes interessadas, advogados c procuradores, quando solicitarem, informações verbaes acêrca
do estado c andamento dos feit.o,.,, f:::tlvo em af'snmpto tratado
em segredo de justiça.
§ 7°. Passar, indcpcndcnLe de tlcspad1o, as certidões que
forem requerides pelas partes ou f'cus procuradores c pelo
Ministerio Publico, seja em rdaJorio, seja verbo ad vcrbwn.
§ sn. Fazer á sua eusta os ados e dili~tmdas mandadas
renovar por negligencia ou erro proprio, ><em <'lll hargo da:::
penas em que possam tPr irteorri< lo.
§ 0'-'. Promover ou verificar (art. 1:1!)) o pagamento ela
taxa judieiaria, fazendo lançamento no livro pnr:t isso destinado, e o pagamento da'; cnsLas t) pcrt't)JJI :~~~"11" devidas em
::;cllos.
0
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§ 10. Ter sob sua guarda e responsabilidade todos os
autos e papeis que lhes tocarem por distribuição, ou que em
razão de seus officios lhes forem entregues pelas partes, <!os
quars em tempo algum poderão dispôr.
§ 11. Organizar o livro de tombo de sem; cartorios, com
indicação do.;; nomes das partes pela ordem alphabetica, da
natmcza dos feitos, numero de cada um c ordem chronologica
das datas da. distribuição.
§ 12. Far,rr publicar semanalmente no Diario Ojficial a
relação elos autos conclusos para sentença definitiva, com
indicação dos nomes das partes c datas da conclusão.
§ 13. I•'ar,cr publicar diariamente no Diario O.fficial nota
dos despacho:,; c Hcntcnça8 proferidas pelos juizes.
Art. 15G. Aos csrrivãe8 das pretorias cíveis, além das
a11ribuições definidas no artigo anterior, que lhes forem applie:weis, incumbe especialmente:
I O serviço de assentamentos, notas e averbações do
registro civil, nos termos do decreto n. 9.886, de 7 de março
de l88R, e leis complementares.
II Manter seus cartorios abertos das 7 ás 18 horas.
Paragmpho unico. Aos seus escreventes applica-se o
disposto no art. 158, naquillo que lhes fôr concernente.
Art. 157. Os escrivães das 7"' e 8" pretorias cíveis podem
exercer, IJU8 reRpcetivas circumscripções, as funcções de taL>clliães de notaR, nos termos da lei de 30 de outubro de 1830,
sendo as cscripturas lavradas nos seus cartorios annotadas
re;;pectivamentc pelos 4° c [jo distribuidores.
Art. 158. Os escreventes juramentados podem ser encarregados, de ueeôrdo com a affiuencia de serviço, de todo e qualquer acto em cartorio, inclusive inquirição de testemunhas e
termos nos autos, sob a responsabilidade exclusiva do escrivão,
que os subscreverá.
SECÇÃO IV
DOS CONTADORES

Art. 150. Ao 1o contador incumbe:
~ 1°. A ronlagem dos Ralarios c custas, c do capital e
juro~, nas v:1ras f~ivei~, na dos Iêcit.os da Pazenda Municipal,
nus rTiminacs c na de menores.
§ 2°. ll':t:'.cr o calculo, nos processos das referidas varas
Jlara pagamento dos imposto~, e o de adjudicaçfio d:1 herança,
h a \'f•ndo um ~:ú Iu~rdciro.
Art. l 60. Ao 2" contatlor ineumLe a contagem referida
em o:l paragmphos do artigo antecedente, nos proce8sos das
v:1r:1s de orph:1os c ausentes c da provedoria e resíduos.
Art. Hil. Ao 3" contador incumbe a contagem referida
no art.. 15!), nos processos das prctorius.
l.,i:; ele l'J!J --- Vul. IH
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SECÇÃO V
DOS PARTIDORES

Art. 162. Aos partidores incumbe organizar as partilhas
judiciaes, quer no juizo commum, quer no de orphãos ou da
provedoria.
SECÇÃO VI
DOS AVALIADORES

Art. 163. Aos avaliadorcR privativoR i11cumhc funccionar
como peritoR officiaes da Justiça, par:t os fins de avaliar os
bens moveis, semoventes c inuHovcis, rcndinwntos, direitos c
acções, descrevendo enda com::t com n prPám iJl(líví(luação, c
dando-lhe, separadamente, o respectivo valor.
§ 1o. As avaliações nas snbrogaçõcs do bens c nas verificações de hnlanços c olJI':ts ('Ompctiriio :tos mesmos :waliadores.
§ 2°. Para o fiel desempenho de suas :tttribuições não
estão os avaliadores sujcil os a regras fixas, mas ao criterio
technico-profissional .que, n:ts cireumstaneia:-: tlc cada caso,
justifiquem ser applicavel.
Art. 164. Quando impugnada a avaliação, o Juiz poderá
mandar proceder a nova, pelos mesmos ou diversos avaliadores.
Art. 165. Os avaliadores fnnecionarfio pela fórma seguinte:
I Os dons avaliadores dos juizos do cível c os das pretorias
cíveis funccionariio, eonjunetamcnte, nas avaliaçõCF; perante
aqucllcs juizos c prctorias, salvo no caso seguinte:
Nas varas c pretori:ts ímpares, o primeiro, c nas pares,
o segundo, funccionarilo eonjunct.amenl.e com o avaliador das
curadorias, quando nos feitos haja intervcBção legal e nccessaria dos respectivos curadores.
li Os dous avalia<lorcs do juizo dos Feitos da Fazenda
Municipal funccionar:ío, <:onjnnctamcnlc, n:ts :wali:tçõcs processadas perante o nwsmo juizo.
Ill Os avaliadores do juizo de orphilos e ausentes e da
provedoria e rcsiduos funecionarão, nos respe<'tivos juizos, conjunetamente com o avaliador da curadoria competente.
IV Nas varas cíveis c a(lministrativns c nas pretorias
funccionarão, na forma daslciH vigentes, como terceiros peritos,
os avaliadores da Fazenda Municipal, <le nomeação do Prefeito, sempre que a referida Fazenda f ôr interessada por
pagamento de impostos.
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V 86 na hypothese do numero anterior e no caso de
divcrgencia poderão funccionar tres avaliadores.
Art. 166. Discordando os avaliadores, compete ao juiz a
livre nomeação do desempatador, devendo preferir um dos
avaliadores judiciaes desimpedidos.
SECÇÃO VII
DOS

PERITOS MEDICQ-LEGAES

Art. 167. Nos ex:.mws de caracter medico-kgal, são peritos
privativos da .Justiça os medicos do Instituto Medico-Legal
do Districto Fedem}, os professores do medicina kgal dá Faculdade do Medicina, os medicos da Assistencia a Alienados,
iuclnsivc do Mauicomio Jwlici:trio, e os funccionarios technicos
dos laboratorio:; nacionacs de analyses ou institutos officiaes
do physiea. clectrieidade e ehimica geral e industrial.
Art. 168. Os pPritos privativos funccionarão sempre em
jnnta de dons UH'mbros, salvo casos excepcionacs, de cxtr<'ma
complexidade, que exijam a nomeação de terceiro.
Da junta pericial fará sempre parte um dos medicos-legistas
do Instituto, devendo, nas perícias de indagação psychiatrica,
o segundo p<'rito ser sempre medico especialista da Assistencia
a Alienados, de prefcrencia o director medico do Manicomio
J ucli ciario.
Paragrapho unico. Nos ('Xames para o auto de corpo
1k dPlicto de lesões corporaes, envenenamento, crimes contra
a honra da familia e exames cadavericos, os medicas-legistas
do _Instituto fuuceionnrão, semprE', de preferencia, como peritos
lllllCOS.

Art. 169. A junttt pericial se insta11a por força da nomeação
Jirectmnento fPita pelo respectivo juiz.
Aos peritos é facultado, quando não possam dar sua opinião
incontinenti, solicitar prazo para apresentação do laudo escripio, que, por todos os peritos assignado e pelo juiz rubricado,
ficarft fazendo parte intq1;r:tnl.e do auto de exame, como complolliCIIto destP.
At-t. _17~..o~ p('rilos mc~i~o-Iegaes1 qu~ndo. in~~sti_dos de
fuHcçõPs JUdicumas, ficam SUJeitos á disciplina JUdiCtaria.
Os peritos quP, sem justa causa, provada incontinenti,
deixarem de acudir ft intimação ou chamado do juiz, são passíveis da multa de 50$ a 200$, cobravcl executivamente.
Art. 171. No caso em que haja discordancia entre oa
peritos, cabe ao juiz n. livre nomeação do desempatador.
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SECÇÃO VIII
DO DEPOSITARIO PUBLICO

Art. 172. Ao depositario publico inmunl>e a ~uarda
conservação P l'ntrcg;a dos bens recebidos em Lkposito, onJcnaua
pelas autoridnrks judici:trias nu adminit;J.rativas, nos tcrmoH
c pela f ónna do dccretu 11. 2.8J 8, de 2:3 de fcvenjro de 18U8
SECÇi\.0 IX
DOS TADI>LLIÃF.S D" NOTAS E OFFICIAES DO PROTESTO, E I lO REI;ISTJ(U Di>
IMMOVEIS E ESPECIAL 1m TlTULilS E llOCUMENTOS

Arl. 173. Aos t.nl>ellifíec;, in1~Hmhc l:wrar os ac!os, eontractos c instrumentos a que as parLcc: devam un <pwimm
dar o caracter de aul.hctll.i('id~tdc lcgul.
Paragrn.pho nuico. Pnm isso terão os livros pn·scriptos <'lll
ki, t~ws como os dons livros de notas, além dos de registro
de procurações, sendn um livro de Jtoi as <kstinuLlo ils <·seripturas
de compra c venda c qunc·squcr act.os 1rnnslativos ch propriedade, plena e limitada, c outro para as dcmnis cscriptums,
que serão Javm<los em onkm chronologien.
Art. 174. Os tabclliftes, os officiacs do prot.esto o do registro especial de titnlos sfto obri~ado~ a conservar seus
eartorios abertos das O {ts 18 horas.
Art. 175. Os officiaes do registro geral <le immovcis são
obrig~dos a conservar seu:-J eartorios abertos tbs ü ás 18 horas.
(Decreto n. 370, de 1890, art. 40.)
Art. 176. Aos escreventes jummcmt8,clos dos tahclliãcs
compete lavrar, dentro do cartorio, os actus contractos e instrumentos que, por accumulo de serviço, não possam ser lavrados
pelos tabclliães, aos quacs fica a inteira responsabilidade do
acto.
Art. 177. Os testamentos e codicillos, bem como os instrumentos d<~ approvaçã.o desses actos, sómcnte pelo tabcllião
poderão SPr Jn.vrmlPs. O <:mu::·rl,o <las Jlllblieas formas será
{Pito pelo tn.ldlião qtw a'i •·xtr:1hir, <~lll <:omtmnhia de outro.
Art. 178. Aos offieia<·s <lo protesto inenmhe lavrar, em
tPmpo <: fôrma rl'gu!x.r, os rcspt•ctivos ins!.nimt·ntos de proi.csto
do letras, notas promissorÍtiS, ou outros titulos suj1~itos a essa
funualidadn por f:J.lta de :tee(•itc ou pagmrwnto, fazendo as
iranscripções, noiific:a.çõcs (~ d"<·hrn.r;<ir·s m·<·:·:.;sarias, de aecôrrlo
t:~'l" as preseripçõcs lq-1;:v·s.
Pn.r:J.grapho nnico. ( :1111tpn•-llw:-; fniW'<'I'I' fts p:t.rLrs, <'111
f.<'IIIJlo nlil, :>s e<·rfirlõ1;; q1:<· llw:-; s•·j:>,!ll !••·did:ts <'lll razão do
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Art. 179. Aos officiacs do registro de immovcis incumbe:
a) a transcripção dos títulos translativos da propriedade
de immoveis, susccptiwis de hypotheca, c a instituição dos
onus reaes, de accôrdo eom o Codigo Civil e regulamento!:!
r·s))('eiaes;
b) a im;cripçilo das hypothceas ronvencionars, kgaPs,
ou judici:ws, nas mesmas condições.
Art. 180. Ne exercício de suas funcçõcs, cumpre tanto aos
tahclliãPs, eomo aos officiacs de protesto e aos elo registro de
immoveis, a riv,orosa fiscalização do pagamento elos impostos c
sellos devidos por força dos actos juridicos que lhes sejam
apresentados em razão do officio.
Art. 181. Aos officiaes do registro especial incumbe fazer
o registro de instrumentos particulares c de quaesquer títulos
c· documentos que devam, por lei, submettcr-sc a essa. formalidade, pam quP operem eft'coitos contra terceiros, ou a que as
partes queim111 t'mprPstar o carndcr dn authPn1icidade e
1u•rpPtu~ç:ln.
SECÇ.~O X
POS PORTFII:OS DOS AUDITORIOS

Art. 182. Aos porteiros dos auditorias incumbe :
§ 1°, Apregoar a abertura c o encerramento das audiencias.
§ 2°. Fazer citações c apregoar nas audiencius.
§ 3°. Afli"'íar cditars c n.pregoar nas pmçn.s, frtzendo as
neressarias ritaçõrs.
SECÇÃO XI
DOS OFFICIAES DE JUSTIÇA

Art. 183. Aos officiaes de justiça incumbe:
§ ] 0 • Fazer as citações, penhoras, sequestras, prisões
e m.ais diligrt1cias ordnnncbs pelos juizes pnrante os quaes
~;ervm•m.

§ 2°. Lavrar as certidões c autos das diligencias por ellcs
<'ffectuadas, eotando á margem os salarios que lhes compelirem, na fórm:t do mgimento <le custas, sob as penas nelle
t·omminarhs.
§ ao. Cumprir as ordens do juiz.
§ 4°. Ao official de jm.:tiça, servindo de porteiro do n.ntlitorio nas varas ctiminaes c prctorias, incumbe apregoar a
al)('rtnra e Pncerramento das andil.'ncias, affixar cditaes e fazl'r
as citações nas :ntdiencius.
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TITULO 111
Dos direitos, garantias e deveres dos magistrados,
membros do Ministerio Publico e funccionarios
de Justiça
CAJ>JTULO I
DA NOMEAÇÃO DOS JUIZES, MEMBROS DO MINISTERTO PUBLICO
E FUNCCIONARIOR DE JUSTIÇA

SECÇÃO I

Art. 184. Os desembn.rgador<>s, juiz<'s de direito, pretores,
Procurador Gemi, promotor~s publicos, curadores, S<'ct·etario
da Ctirte de Appellação, prl1curadores <la Fazenda Municipal, tabdliãcs de notas, ofliciaes do protesto c do registro geral e do especial são nomeados pelo Presidente da
Republica, de accôrdo com as prescripções dcstn regulamento.
Art. 185. O depositaria publico é de livre notn<':l.Çii.•J <'
demissão do Presidente da Republica.
Art. 186. Os supplentes de pretor, adjuntos de promotor,
chefes de secção e amanuenses da secretaria da C6rte, seeretario
e official da Procuradoria n~ral, escrivães de todos os juizos,
escreventes juramentados de todos os cartorios, ta.bellionat.os
c officios, contadores, p:1rtidorPs, distribuidores, avaliadores
e porteiros dos auditorios silo nomeados pelo Ministro da
Justiça e Negocios Interiores, na fôrma prcscripta m•ste regulamento.
Art. 187. Os officiaes ele justiça, dactylogmphos, serventes, correios c continuos da Côrte de Appellação são nomeados pelo seu Prcsident<) e os continuos 0 Rc•rvnntr·s do
Tribunal do .Jnry pelo respectivo Presidente.
Art. 188. O dactylogrn.pho, os serventes c continuos da
Procuradoria Geral são nomeados pelo Procurador Geral.
Art. 189. Os officiaes de justiça dos juizos de direito
e pretorias são nomeados pelo Presidente da Côrtc de AppclJação, mediante proposta dos respectivos juizes.
Art. 190. Os descmbarg:trlorPR são nomeados dentre os
juizes d<J direito, que façam parte das list.ns Je promoção,
sendo um terço pDr absoluta :mtiguidadc r~ dous terços por
merecimento, a começar pelo merecimento.
Art. l!H. A lista de promoção por merecimento é organizada pelo Conselho de .Justiça em sessão secreta, annual,
realizada no mcz de abril, por nwrutinio r•m <'<·dnlns assignada.s
e depois· inutilizadas.

AI:TOH DO PODER EXF.CUTIVO

Art. 192. A lista de merecimento ser§. constituida por
quatro nomes, facultada ao Governo a escolha para a nomeação, sendo considerada esgotada a lista quando feitas duas
nomeações por esse criterio.
Para a inclusão na lista de merecimento é necessario que
o juiz pertenç[t á srgunda ou ú. terceira entrancias (art. 197).
§ 1°. Na classificação para a lista de merecimento, o
Conselho 1Nít <>m attcnção os elementos de capacidade judiciaria, dC' formação moral, de operosidade e cultura jurídica,
n'\'eladorcs de comprova1lo merito para funcções superiores.
§ 2°. A elassificaçfto dos juizes independo de quaesquer
r<>queriment.os.
Podem, comtudo, os juizes requerer ao Presidente do Conselho de Justiça o registro de qualquer documento dos adeante
enumerados, na 1" quinzena de dezembro de cada anno, constando esse rrgist.ro do archivamento dos documentos e averha,;ão de sua nai.ur<>za em livro especial.
§ :3°. Os títulos a que será concedido registro, para os
fins de sen'm aprPciados pelo Conselho de Justiça, são os segtlintes:
I Colleetanea de sentenças proferidas em numero que
não ultrapasse a GO, das quaes um terço será das proferidas
durante o mmo Pm que é pedido o rrgistro, devendo ser apreSf'IJtadas em exemplar impresso ou dactylographado, acom1mnlmdo das eerti dões authcnticadoras;
li Obras sobre direito já publicadas, mediante apresentação de um exemplar;
III Títulos ou honras refNentPs !\. actividadn judiciaria
<~ trabalhos de caraetPr official.
§ 4°. Siio impedidos de funccionar ou de ter qualquer
inl;NvPnção no julgamento os parentes consanguinPos on affins,
a1(. o sPgundo grfw, dos juizes promoviveis.
Ai"t. 19::. Parn a formação da lista de merecimento, cada
membro dn Conselho terft direito a 13 votos, distribuídos,
ohrigatoriamcnll', entre quatro nomes, á sua escolha.
Paragrapho unico. Serão considerados classificados os
quatro juizPs quP tenham obtido maior numero 1le votos, e
nn ordem da respPdiva votação.
Art. 191. Quando esgotada a lista, nos termos do art. 192,
o Consdho org:mizarfL, na Reguinte sessão, ou quando fôr
nccessario, nova lista, podendo nella figurar os mesmos já
dassificados anteriormen1 e, ou outros que tenham revelado
m:lÍor merecimento.
A substituição ele candidato já classificado se farft por
proposta dP algum mPmbro do Conselho, approvada por dous
terços dos Yotantes, procedenclo-sc, a seguir, na fórma estalwl"'~ida 11os nrtigos anteriores.
Art.. Hl5. Em easo de empate na votação proceder-se-á,
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a novo escrutinio entre os que tenham votação igual, considerado classificado o mais antigo, se persistir o empate.
Art. 196. Feita a communicação da vaga e remettida a
lista ao Governo, eBtc fará a nomeação dentro rlo prazo de
30 dias.
Art. 197. Os juizos de direito são classificados em trcs
entrancias, pertencendo á primeira n,s varas criminaes, a Pleitoral e :1 do Tribunal do .Jury, h srwmda ns varaf' ciwiR c dos
Feitos da Fazenda l\Iunicipal r· :'t t.rr('(·ir:-~. a~~ dr orph:1os
da provedoria e a de menores.
§ 1°. A nomeação de juiz rlc direito rh J' cnt ranrin
será para a vara em que a vaga se verificar.
§ 2°. Quando a vaga fôr do juizo de menores, o Conselho
de Justiça resolverá se deverá ser preenchida pela promoção de
um dos juizes de direito do cível ou pelo concurso, nos termos
deste regulamento, tendo sempre em attenção as condições
technicas e formação moral do mn.giRtrado para o exerricio
daquelle cargo.
§ 3°. Em relação ao juiz de menores, qurr RC trate de
promoção ou de concurso, o candidato deverá ter 10 annos,
pelo menos, do exercício em cargo de jndicn.tnra, ou ministeria publico ou de advocacia.
Art. 198. A promoçi'io de jui:r. de direito da 1n para n. 2a
e da 2• para 3• entrancia se furá, <lous terços por merecimento
n um terço por antiguidade, 11os termo~; estabelecido:> para
a promoção de juiz de direito a desembargador.
Art. 199. Os juizes de direito de 1• entnmcin. serão
nomeados, dous terços por promoção dentre os pretores e
membros do Ministerio Publico, que figurem em lista annual
de promoviveis por merecimento, e um terço meditJnte concurso,
dentre os bachareis ou doutores em direito.
Paragrapho unico. Os pretores c membros do Ministerio
Publico poderão, como os juizes de direito, requerrr o registro
dos títulos a que se refere o art. 192, § § 2° e 3°, substituída,
porém, em relação aos membros do Ministcrio Publico, n,
collectanea de sentenças pela de promoções o razões, nos
mesmos termos c proporção concedidos nos juizes.
Art. 200. A lista dos promoviveis será constituída por
seis nomes, escolhidos na fórma determinada no art. 191.
Art. 201. Verificadas, durante o anno, dnas promoções, n
lista será renovada, nos termos do mt. 19-t
Parugrapho unico. Ao.s memhroA do Ministerio Publico,
que não desejem seguir a carreira da mugistm1nrn, cumpre
requerer ao ConRelho de .Justiça, por internwdio rle RC\l PrPsidentc, Rua exclusão da lista de promoviveis.
Art. 202. Feitas as duas promoções a juiz (lc dirPito de
1• entrancia, de accôrdo com o criterio rm~eeden1P, o prePnchimento da tereeira vaga :-:e r<'alizará mediant" coneur:=:o de
proYns, a que se applir:nriio tt'' di'-'po:-:içiJ(·.-: rl'fr•rf'll\.l'f! ao r·on-
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curso para pretores, contendo a lista de classificados , tres
nomes.
§ 1°. Além das provas de exame exigidas no concurso
para pretor, haverá outra, tanto escripta como arai, referente
ft doutrina das acçõcs, nesta comprehendida a theoria da.<J
provas. AK tlwscR que formarão o programma dessas proval'l
r:c•rão organizadas por lllllll commissão de ires membros, nollll':tr la pelo Conselho de Justiça.
§ 2". O progr::umna a que r:;e rrfere o paragrapho anterior
f'rT(L publieado no Diario Official.
Art. 20:). ():-; prP1orPs srrão nomeados dentre os hachan~is ou clontorcs mn dirr-ito, com dous annos dP pratica na
advocacia, magistratura ou Ministerio Pnbliro, desde que
rPunam us condições seguintes :
I Absoluta idoneidade moral c incensuravel conducta;
11 Trr mais de 23 c menos de 45 annos de idade;
III TPr vencido as provas de exame, adiante prescriptas.
§ 1°. A nomração será por quatro annos, podendo ser
rPconclnzidos, c·om o titulo de vitaliciedade no enso de segunda
rc•c·omlucçfio.
§ 2°. Es:o;n recomlucção se dará mediante requerimento
devidamente inr;t rui do c•om um mappa da Pstatistica judieinria dos feitos em que tenha funccionado, c precedendo parf'c~er do Presiclente da Côrte de Appellação.
Art 204. Pnra. ser admittido ús provas de concurso para
pretor, o candidato apresentará o seu requerimento ao Presidente <lo Conselho de Justiça, durante o mez de julho, ins1ruindo-o com os seguintes documentos:
I Certidão de idade, ou prova equivalente;
11 Documentos ou títulos cornprobatorios de sua idoneidade moral c de sua conducta, inclusive attestados
passados por magistrados, membros do Ministerio Publico e
funccionarios publieos da alta administraç~ío federn,l ou estadual;
III Prova do exercício da advocacia, judicatura ou
cargo do Ministerio Publico no paiz, por meio de certidões
do processos em quo haja funccionado, de attcstação dos
Jospectivos juizos o da certidão do registro da respectiva
carta, mlvo a sua não exigencia nas cidades ou Estados
em que haja exercido a advocacia, o quo devorít provar;
IV Certidão !la autoridade judiciaria mais elevada da
eircumscripção, perante a qual haja exercido a advocacia, de
nunca haver soffriclo qualquer suspensão disciplinar no exerc~icio da profissão, ou prova de que essa nota haja sido cctncellada tres annos antes do concurso;
V Folhn corrida, exi rahirla nos logares onde tenha ref'idido dmante os dous ultimos annos anteriores ao concurso;
Art. 205. Aos concursos, que se realizarão na segunda
o
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quiuzena de setembro, serão admiti idos, apenas, os candidatos
previamente habilitados.
Art. 206. A habilitação previa dos candidatos se fará perante o Conselho de Justiça, que nomearú, annualmente, na
sua primeira reunião, uma commissão de syndicancia, composta de tres de seus membros, l"endo dous desembargadores
e um jurisconsulto, a qual podcrrt fmu~1~ionar· l'otn a prcf'tHl\a de
dous dos referidos membros.
§ 1°. O Presidente do Conselho fará publi1:ar c1litaes
no Diario Official, abrindo a inscripção pelo prazo de 30 dias.
§ 2°. A reunião do Cow::elho para a previa habilitação
dos candidatos terú Jogar 20 dins ap(Js o encerr:mlCnlo da
inscripção.
§ :~o. As provas dn co11ellrso lerão inicio na segunda
quinzena de setembro.
Art. 207. O Presidente do Conselho, ft proporção que
fôr despachando os requerimon1;os, os remet.t.erú, acompanhados dos doeumentos, ú eommisf':lO de syndicmwia, por imtermedio de seu respectiyo pre>'idenle, que ~nrh o dec:emlmrgador mais velho.
§ 1°. o presidente ua commissiío de syndicnneia, á proporção que fôr recebendo os requerimentos, os diF~tribnirft alternadamente a Sf'US membros, induF:ive a elle proprio.
A commi:ssão far[J,, no correr do mcz de ngosto, tocbs as
syndicancias que Re tornem ner:essarias para apurar a idoneidade dos candidatos e, motivadamente, proporft a exclusão
dos quo verificar que não têm as condições mornm-: o lllent.aos
nocessarias ao exercício do funeções da judi1:alurn.
No exerci1~io de suas :il.trihuiçfíe:-:, o:-: membroc: dr·~':-::t <'Oillmissão gozarão de franquia post.al e telegraphiea.
§ 2°. A commiRsilo poder:\ requisitar um ou lllais funccionarios de ju,-;t.iça ou do 1\lini,-;terio da .Justiça P Nf'goeios
Interiores, para a auxiliar, não podendo ü''f'r•:-: :111:-;ilinrcs tomar
parte nas reuniões e dolil•eraçües.
§ 3°. O rolatorio da commiRi'iiio, com as inYesligaçõos
que forem feitas, será aprcsr~ntado ao Concelho de .Justiça e
terá raraelor absolutamente roRrrvado.
§ 4". O Conselho d1! .Jnsfiça, pam a dceif:ão ~'obre a idoneidade dos candidatoR, ~c reunirá em sesF~fío ,-;eerota.
Antes da votação, o Prosidnnle nbrirh a diRcUsf'ão geral
sobre os requmimontos de inRITÍpçfío, podP.ndo <~:ula membro
do Conf'olho usar da palavra lllll:l. f:ú vo?., por LO minutos.
Art. 208. Organizada a lista do:-: c:tndidat.o:-: hal•ilikulos,
na forma pres1~ripta, serft pnhlieadn, a.t.é l!í dr~ f'<'ternhro no
Diario Official e remeltida, inltllf'di:tf.:unctlfP, no prc:-:idcnfe
ua comrnissão examinadora.
Paragrnpho unieo. Na publicação ela <b:isão do Com-:elho
sobre a hahilitnção do::: r:r111didnt.o:·< ncnhurn:• r1li11Rilo forÍI. feita

A~TOS

DO PODER EXECUTIVO

443

aos candidatos não habilitados e nenhuma certidão poderâ
~r dada a esse respeito.
Os membros do Conselho deverão guardar a devida reserva sobre os motivos das suas decisões.
Art. 209. A eommissão examinadora será composta da
dous descmbargadorc~, dous juizes de direito e dous juriseonsultos, um delles, de prefercncia, professor da Faculdade
rio Direito, () funceionará com a presença de cinco membros.
Os desemhargaclores serão escolhidos pelo Conselho, um
dos juizes f'Crft indicado por eleição entre os seus collegas, sob
a presideneia do mais antigo, o outro juiz de direito e ol!l
demais membros serão nomeados pelo Ministro da Justiça
l~ Negocio." Interiores.
§ 1o. O mmHbto da commissão examinadora será da
tres annos.
§ 2°. A commis~ão funccionarft sob a pre~itlencia de um
dos desembargadores, por ella eleito.
§ 3". Os exames constarão de provas escripta e oraes.
Art. 210. A prova escripta, de feição theorica e pratica,
consisf;irá no desenvolvimento de uma these sobre direito
civil, commcrcial ou penal.
A' dissPrt.ação cscripta deverá ser emprestada a fórma
de Rentença, dlwendo o candidato demonstrar conhecimento
da doutriwt jmidica o da technica judiciaria.
As provas oracs, tendentes á investigação dos conhecimentos jmidicos, <"onstnrão de uma exposição doutrinaria sobre
l':tda um dos rl'fericlos ramos do direito.
No dia da prova escripta, e antes do respectivo llliCio,
se tirarft (t. sorte qual das materi:J..'l deve <"onstituir o seu
oh.keto, Plll um dos frcs ramoR de direito meneionados.
Art. 211. A prova cscripta c as oracs não estão sujeitas
á formação de qualquer programnm pela eommissão examinadora, ver~:tndo, exclusivamente, sobre os artigos de leis e
doR Codigos Civil, ComJIH'rcial e Penal, salvo o disposto no
art. 202, § § 1" e 2°.
Art. 212. Aos candidatos será permittida sómente a
consulta aos textos de lei, desprovidos de qualquer commenl :1rio, :mnot açõPs ou rcmiAsões, que não as officiacs.
Art. 21:3. Para a prova cscripta será concedido o prazo de
lrPS horaf'.
Essa prova será rubricada e lacrada pela commissão,
~'Pndo :tbPrta quando tlmlm de ser julgada.
(}; can·lid:tlos :;crão submettidos a provas oraes em turmas
não exeedentes de quatro, sorteando-se, parn cada uma, os
rePpcct.ivos pontos, nos frcs ramos de direito (art. 210), sendo
ao c:andic ht o coneedido o tempo de 30 minutos, prorogavel
J'or m:tis 10, se o requerer, para a sua exposição de cada ponto.
§ 1". f ,ogo que scjn.m extrahidos os pontos de prova oral,
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os candidatos serão recolhidos. a uma sala, até que fuçam a
prova, só lhes sendo permittida tt consultu. MR textos de lei.
O primeiro examinando serú chamado tt fazer a cxposiP,ão oral meia hora após ter Rido feita a extracção dos pontoR.
§ 2°. AR provas CRcriptas srrfío rlmmificaclaR, por maioria
de votoR, por meio de munrros dP l a 10, !-:cJI(lo consükracl:•
soffrivel a que aleançn.r o n. 'L
86 Rer(t :tdmittido a prov:t:> orac:R o r:mdid:do qnr oh1 !wr,
elo mf'no:=:, n dussificaçfío d<~ soffrivr'l.
§ 3°. TPrminadas as provas oraes, pro C'<:< ler-;:w-rt dentro
de 24 horns {L cbssificação dos candidatos, para n qual a
commissão levará tambem em consi<krução a enltura jurídica,
resultante <los documento:-~ :1Jll'!'c'Cntndos pelos !':tndi<latm;
(art. 192, § 3°).
Cada membro da commi:=:Ríio tcrú, <'lit rPhçiln nos <':111di<latos l'lll conjuncto, direito n 1a votoA.
§ 4°. Ncriio considprnclo::~ habilitados á nomraçfío o8 qn:1.t ro
c:mdi<la1oR que obtenham mais Pkvada votaçfto.
§ 5°. Df'ntro de trcs <lin!', apús a d:t:--sifieação, a C'Olllmissão se reunirrt pnra ouYir a leitura do rr'l:dorio do r·oncurso, feito pelo rPspectivo J:rrf;idcntP. Approvado, RPrá o reIatorio rcnwttido no Ministro rla .lnstiça o N cgrwi"·" Tnt r·riorrs,
acompan h:tdo dn. lista do:' ltahili I :tdos, d<·v<·ndo :t nom<'nçfío
ser feita. no prazo de 30 dins.
§ Ü ÜR concurrcnteR qur, por du::tR vezns sncccssivas,
tenham sido inhabilitados em prova cscripta, não serão admittidos a nova inscripção Rcnão após o lnpso de tres annos
da ultima inhabilitação.
§ 7°. Quando forem mais de <lnas as vagas a prceneher,
o nunwro de classificado-; ckvar-sr-i't a 12, <lcsde qno haja
concmrentos habilitados.
~ 8". Os r:onc:nr~os pod<·r:i.o ser :tllllllll:ulo:: ])('lo 1\linistro da .Justiça e Nogoeios lnlcriorPs, <:In vi~:l.:1. dP Jllll'l'<'<'r
favoraveltlo Conselho de ,J nst.iç:t, provocado por qunlq w·r ir ti('ressado.
Art. 214. A habilitação será valida até qtw scjmn nomeados dous dos candidatos classificados, salvo sondo mais
de duas as vagas, procedendo-se n. novo concnrt:o, quando a
lista dos habilitados ficar, por qnalqtwr motivo, rC'<lnzirb f\
dous, ou a seis no caso do § 7°.
Art. 2Ví. Os 1os supplentcs de pretor serão nomeados,
por promoção dos 2°• c estes por promoção dos 3°•, uns e outros
por exclusivo merecimento, mediante informação do Presidente da Côrte de Appdlação c os 3°' f-:t•rilo nomParloR livrenwntc pelo novnrno.
0
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SECÇÃO 11
DO MINISTERIO PUBLICO

Art. 21(). 0::> curadores serão nomeados dentre os prolllotorcs publicos, c estes dentre os promotores-adjuntos, uns
e outros n~ proporção tlc um terço por absoluta antiguidade
<~ dons krço:-l r)or merecimento exclusivo, a começar pelo
mcrecimento.
Paragrapho unico. Os procuradores dos feitos da Fazenda
l\lunicipal serão nomeados dentre os promotores publicas o
solicitadores ela referida Fazenda, que sejam formados em
llircito, sendo um terço por antiguidade c dois terços por
lllerccimento, a começar por este.
Art. 217. Para indusão na lista de merecimento· para a
promoção a curador ou procurador dos feitos da Fazenda Mullicipnl é ncccssario que o candidato tenh~t pelo menos trcs
ntmos de exercício nas funcções de membro do Ministerio Puhlieo ou tle solicitador da Fazenda Municipal, no caso do
]J:tl'fl,gr::tpho unico <lo artigo anterior.
Parn. a inclusão nn. lista de merecimento para promoção
a promotor publiro é ncccssurio que o candidato tenha pelo
nwnos nrn anno de Px:crcicio nus funcçõcs ele promotor-adjunto.
Art.. 218. A lista de promoções por merecimento será orp;anizach pelo Conselho de Justiça.
Art. 219. A classificação e inclusão em lista de promovivcis indepentle de qualquer requerimento.
Art. 220. Para. a formação da lista de merecimento se
procedcrft pela fórma do disposto no nrt. 191 c seguinks,
naquillo que f ôr applicavel, reduzida a trcs nomes a referida
liF~ta.

Art. 221. Annualmrmte, o Conselho renovará a lista, na
f,)rma estabelecida para. os juizes.
Art. 222. Os promotores publicos adjuntos são nomeados
dentre os bachareis ou doutores em direito, com mais de dous
annos de pratica forense, que rcunam os requisitos exigidos
110 art. 203, 11s. I, 11 e UI.
Art. 22~L As provas de eoncurm se realizarão logo de
pois de findas ns do concurso para pretor.
Art. 22·1. A eommiHsão examinadora será a mesma do
l'oncm·:-:tl p~w:t prctnr, :-:ubstitnitlos um dos dPscmbargadores e
o jui;, dn tlircito 1lc nommção do Governo por dous promotorf'S pnhlico~, tl\'signados pelo Ministro da Justiça c Negocios
lnkriorc::.
Art. 225. Per[t applicudo aos exames o disposto nos
art.:;. 20D, ~ :~·', 210 a 214, fmustituida a sentença por promoção
ou rec:m:-:o Hobrc dada hypot;hcse, da escolha do candidato,
que po;.:;:a :-::o adaptnr ao texto de lei sorteado.
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SECÇÃO III
DOS FUNCCIONARIOS AUXILIARES DA JUSTIÇA

Art. 226. O secretario da Côrto de Appellação será nomeado dentro os bachareis ou doutore:=; em direito, com mais
de 25 e menos de ,15 annos de idade, tendo mais do quatro
de pratica forense, comprovada capacidade c idoneidade
moral.
§ 1o. Os candidatos ao cargo se habilitarão perante a
commissão de syndicancia do Conselho de J us1 iça.
§ 2°. O prazo para a inscripção á habilitação é de 30
dias, devendo o Presidente da Côrte de Appciiação fazer publicar edit.aes para a inscripç:io :tfé 20 dias :1pús a oecurrencia da vaga.
§ 3°. Feita a hahlitação dos qmtf.ro candidatos julgados
idoneos, o presidente da ·Commissão de Syndic:uwia remetterá a lista ao Presidente da Côrtc, n este, com o ~>eu relatorio, a remetterá ao Ministro da .Just.iça e Ncgo<:ios Interiores.
§ 4°. Ao Governo cabe a livre nomeação dentre os lmbilitados.
§ 5°. Os chefes de secção oorão nomeados por promoção
por merecimento, ou mediante concurso, entre os amanuenses
da Secretaria da Côrt.e, conforme prescrever o respcetivo regimento.
§ 6°. Os amanuenses serão nomeados por concurso, observado, no que fôr applicavcl, o proecsso de eom·.m·so para
escreventes.
Art. 227. Os partidores, contadores, distribuidores o escrivães das varas administrat.ivas serão nomeados por promoção dentro os escrivães das varas cíveis e crimin:tes, com
menos de 55 annos de idade, pelo criterio exelusivo do merecimento, cabendo ao Governo a livre nomeação de um dentre
so incluídos na lista, que se comporá de cinco nomes.
·
§ to. Vf'rificacla :t vaga, o prcsidf'ntc d:t Commissão Disciplinar farft publicar editaes, eo11 voeando os i nkrcssados a
se habilitarem, quPr para a vaga ahf'rta, qw·r para a..<; que
devam derivar da promoção, salvo sn as tl<·eorrentr·,c; devam
ser preenchidas por antiguidade 011 por eoneurso.
§ 2°. O prazo para a inseripção serft de JO dias, a contar
da }mhlicaçflO dos cditacs no Diario Offiáal.
ÜR rcqucrimcn!os serão dirigidos ao prc~idenl!~ da Commissão Disciplinar, que os irá dist rilmimlo, alternadamente,
entre os seuR uwmhros, inclusive dle proprio, e ~rrfio instruidos
com os dur~umcntos ou títulos ('omprobatorios rk capacidade
profissional c idoneidade moral do candidato.
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§ 3°. Dentro em cinco dias, após o encerramento da úÍscripção, deverão os relatores apresentar seu parecer escripto
sobre o mcrito dos candidatos, em reunião da Commissão, que ·
decidirá da classificação.
§ 4°. As decisões serão tomadas por maioria de votos
§ 5". Logo que seja organizada e approvada a lista,
sprii. publicada no Diario Official, c, no prazo de seis dias, relllettida pelo prPsidentn da Commissão ao Ministro da Justiça
,. Negoeios Interiores, acompanhada do rcspeetivo relatorio.
Art. 22R. Os escrivães das varas cíveis serão nomeados·
por promoção, um tPrço por antiguidade exclusiva, mas
não absoluta, c um terço por merecimento, dentre os escrivães
da.•;; vara:;; crimimws c pretorias civcis, c o outro terço por nonwação Plll virtude de concurso.
§ Jo. A habilitação por antiguidade indcpende de requcrinH·nto uos funccionmios, procedendo a Commissl'io Dis•·iplinar h classificação.
Np:;;sa oe<~:'~'i:io a Commi:;;são organizará a lista de promo\'ivt~is por :llltiguidadc, para o preenchimento das vagas que
rlt)V:tm dccorr<r, pm·lci, das promoções aos cargos superiores, ou
fará publicar cdit ac::: abrindo inscripção para a habilitação
por lllf'rt•t·inJento, ou pnra o concurso, conforme fôr o caso.
§ 2". A lista de antiguidade se comporá dn tres nomes,
" a de nwrnt:imPnto de seis.
§ ;)". O procc:::so para a habilitação por uwrecimento é
o precPituado no artigo anterior.
§ 4°. A lista de antiguidade será organizada, publicando
o presidcuh', na sessão dPsignada para a classificação, os
nomes dos t.rcs rPspel't,ivos funccionarios mais antigos.
Qualquer membro da C01nmissão poderá propor, motivadauwntc, a exclusão de um dos nomes publicados e a sua
substituição por outro, at.é o sexto na ordem de antiguidade,
por inaptidão notoria do funecionario para as funcçõP.s, por
ter flido paF'sivd, mais de nma vez, de punições disciplinares,
dl'cidindo a Commissão a substituição, por maioria de votos.
A remessa da lista ao Ministro da Justiça e Negocios
Interiores se far[t nos termos prescriptos pelo § 5° do artigo
anterior.
§ 5o. As provn.<; de concurso para o preenchimento da terceira vaga, excluída da promoção, reger-se-ão pelo preceituado
relativamPnte ao ingresso no cargo de escrivão (arts. 230 e
:·:cguint.es).
Art. 229. Os escrivães das varas criminacs, do Juizo
J!;lcitoral e daR prntorias cíveis serão nomeados por promoção,
um terço por antiguidade Pxclusiva, mas não absoluta, e
ttm terço por mereeimento, dentre os escrivães das pretorias
eriminacs. O outro terço será preenchido por nomeação, em
virtude de eoncurso, nos termos do artigo seguinte.
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Art. 230. Os escrivães das pretorias criminaes serão
sempre nomeados por concurso, pela f6rma adeante prescripta.
§ to. Esse concurso será feito perante a Commissão DiRciplinar.
§ 2°. Os concursos constarão de provas cF:cripta e oraes.
Art. 231. Os candidatos requererão sua inseripção ao
presidente da Commissão, fazendo aeompanlwr o requerimento
.dos seguintes documentos :
I Certidão de idade ou prova equivalente, <lcmonstranclo
ser maior de 21 c menor de 50 annos;
11 Folha corrida ou carteira de iclcnt.idade;
lll Prova de sPr cidadil:o br:tsileiro;
IV Títulos 011 docllm<'nln; cornprohalorioF: d(• sua idoneidade moral.
Paragmpho unico. A' proporção que forem sendo apresentados os requerimentos, o prPsidcnte fará sua distribuição
alternada entre os membros da Commissfio, obsf'rvado, no
que fôr applicavel, o disposto no nrt.. 207.
Art. 232. O programma dos concursos será organizado pela
Commissão Disciplinar, publica<lo, mmunlmentc, at8 o dia 15
tlc janeiro, comprehcndendo ns matrrias constantes do artigo
seguinte, dispensadn, nova publicação, quando não modificado.
Art. 233. As provas de concurso versarão sobre:
a) pratica de processo civil e penal ;
b) noções fundamentaes c princípios g<Tacô de dir<'ito
penal, civil e commercial ;
c) conhecimento da organização .indiciaria em vi~or;
d) forma de um acto judiciario qualquer.
§ 1o. Nos concursos, a par dessas materias, serão apurados
rigorosamente o conhecimento da lingua nacional c o uso de
bôa caligraphia.
§ 2°. A prova escripta versará sobre uma das materias
constantes das letras b e d, tirada á sorte, c as provas oracs
sobre ambas as constantes das letras a e c.
§ 3°. Para a prova cscripta será concedido o prazo de
duas horas.
A prova escripta será rubricada c lacrada pela Commissão, afim de ser aberta no dia r'rn que se a deva julgar.
Terminadas as provas c~criptas, sPrft designado dia para
o seu julgamento pela commisRâo, em reunião scroreta. A sua
classificação far-se-á por meio de numPros, (lc 1 até 10, mnsidcradas Foffrivcis as que alcançarem o 11\llllt'ro 1.
Serão habilitados para as pro\·ns orars os e:.wdillatos
que tenham obtido, pelo menos, a uoLa FoCfri·;cl, na prova
escripta, sendo, a seguir, feila a publieaçiio da Jic;la dos ha~ilitados.
·
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§ 4°. Publicada a habilitação, será pelo presidente de!ignado dia e hora para o inicio das provas oraes.
As provas oraes dos candidatos terão sempre logar no
mesmo dia, em relação a cada materia, salvo quando o nu•
mero dos candidatos exceder de quatro.
,
§ 5°. Para as provas oraes será concedido o prazo de
meia hora para cada arguição alternada, pelos membros da
f'Almmissão, com exclusão do presidente, que poderá arguir,
:-;cmprc que o entender, por mais 10 minutos.
§ 6°. Findas as provas oraes, terá Jogar, acto seguido,
o julgamento c classificação dos candidatos, para o que cada
membro da Commissão tem direito a 13 votos, applicaveis aos
candidatos em conjuncto.
Serão eonsidcrados habilitados á nomeação os quatro
primeiros mais votados. Em igualdade de votos têm prefercncia os escreventes juramentados.
Art:. 234. Feita a classificação, o presidente da Commissão
fará um succinto rolatorio do concurso e o remetterá, com a
lista dos rl:Lssificado>J, ao Ministro da Justiça e Negocias
Interiores.
§ 1°. O Ministro da Justiça e Negocios Interiores pode
fa.zor a no meação dos habilitados, sem attenção á ordem de
clas:::ificação.
§ 2°. O eo ucur:-;o será valido por trcs annos.
§ 3". Pod má o Ministro da Justiça e Negocios Interiores,
quando enÜ'w.ler de conveniencia publica, prorogar, até tres
dias após a segunda nomeação, c por um biennio, o prazo de
validade do concurso.
Art. 235. Os avaliador<'S privativos da Justiça serão nomeados dentre os cidadãos brasileiros maiores de 25 annos e
menores de 50, de comprovada idoneidade moral, habilitados
t·m concurso, perante a Commissão Disciplinar.
§ 1o. A inscripção para esse concurso será aberta lo~o que
ao presidente da Commissão seja communicada, pelo Presidente
d~L Côrte de Appollação, a existencia da vaga.
O prazo de inscripção será de 30 dias, a contar do edital
publicado no Diario Official, instruindo os candidatos os seus
req uerimen los <·om os seguintes documentos:
I Certidão de idade, ou prova equivalente;
11 Folh:.t corrida;
III Prova de idon<·idade moral.
§ 2°. Encerrada a inscripção, a Comrnissão se reunirá
dcnt~·o no prazl) de 10 dias, para proceder á habilitação dos
Gt,ndtdatos.
Essa habilitação será resolvida por maioria de votos, inclu:::ive o do presidente.
1\ lista dos habiliü1Llo:> rmderá conter até 10 nomes c será
Inc. ele 1<;123- VL'i. Il!
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remettida pelo presidente da Commissão ao Ministro da
Justiça e Negocias Interiores.
Art. 236. Os tabelliães de notas, officiacs do protesto,
do registro de immoveis c do rspecinl de titulos serão nomeados
dentre os escreventes dos respectivos cartorics, com quatr0
annos de pratica, o os bachareis ou doutores Pm direitc>, com
egual tempo de pratica forense, que knham os rPquisitos de
comprovada idoneidade moral, lml•ilit.adus log:tlmcnte, prestando
a caução de 20:000$000.
§ lo. A inscripção c hnhilii:H;ilo dos candidatos fnr-sc-ão
nos mesmcs termos e condi~·õrs fixados para o pr"('tlchimcuto
das vagas de avaliadores.
§ 2°. O srrvcntuario nonwado 1ná o prazo de 45 dias
para tornnr po~~P <' entrar em exerc·il'io do cnrgo, salvo prorogação por mais 25 diaó', <'<lllf'Pdida pdo l\'lini'-'lro da Justiça
e Negocias Interiores.
Ao exercício prrc<'drrá a m1tori>mção dada. pelo juir. do
alistam<'nfo deitoral e puhlic·:1\la no J)iarin n,(!if'ill7, cksd" qne
o scrventuario prov\' :
a) ter feito, no TllC'souro Nacional, a caução de vinte
contos de réis (20:000$) em dinheiro ou npolicr·s ferkraes, ou
municipars do Districto Federal;
b) ter estabdecido a séde tk seu tabdlionato ou officio
em condições de poder ofl'r'n'r'<'T a necessnria scgnr:mça para
a guarda e conservação dos livros e docmncntos qll!' lhe
forem rntrcf!:UCS ou rleva possuir, por dever d(• offieio ;
c) ter lançado em livro espeeial, quo fica instituído e
será conservado sob a guarda rlo juiz rla vara elcituml, a sua
assignatura e o signal publico de que fará uso.
Esse livro será nberto, ruhri\'ado e encerrado pelo mesmo
juiz.
d) ter depositado o sign:d pnhlieo no l\linisf.crio rb Justiça e Negocias Interiores.
§ 3°. A caução de que trata o paragrapho antecedente
fica vinculada, com direito de prelação :
I Ao resarcimento dos damnos occasimmdus p('lo serventuario no exercício de suas funcçõrs;
11 Ao pagamento de quaesqucr multas ou encargos lcgaes.
§ 4°. Desfalcada a caução, será marcado pelo Ministro
da Justiça e Negocios Interiores prazo não rxced(•rlt<> de quatro
mezes para sua reintregação, sob pena tk p!·rdn do cargo, por
acto do Presidente da Rcpubliea.
.
§ 5°. Os substitutos interinos dos tabclliãe:;, officiaes do
registro geral de hypothecac;, d• >s do prol es1 os e doR do registro especial serão nomcudo:·, por portaria Jo .1\linistro da
Justiça e Ncgocios Interiores, entre as pessoas que reunam
os requisitos exigidos para o eargo, independente de eorH'mso,
medinntc propo~ta do respPd ivo ;~,·n·.-· ntu:1 r in, :• l'J>l'Ovad:t vela
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Commis~ão Disciplinar ou, na falta de proposta, pOr indi~
cação desta, em lista de tres nomes.
Art. 237. Os porteiros dos auditorias serão nomeadds
dentre os cidadãos brasílciros que reunarn as condições de
idoneidr.,de pnra o cargo, sendo em dous terços das vagas,
por proposta do Presidente da Côrte de Appellação e por
merecimento, dentre os officiacs de justiça dos juizos de direito e pr!'iorias, c um terço por livre escolha do Ministro
d:t .Justiça e Negocios Interiores.
Art. 238. Os <scrcvenüs juramrntados dos cartorios dos
juizos de dirri1o ou prrtorias serão nomeados por proposta
dos rrspeetivoc; srrventuarios, encaminhada, com informação,
prlo juir. ::;ob eujas ordrns o rnrsmo s<"rvir, só podendo a
pwpo,;l a i neidir sobre cidadão de comprovada idoneidade
moral, habilitado •·m exame, na fórrna prevista neste regulalllcnto.
§ lo. A lista dos habilitados contrrá, no maximo, cinwent a nomes e sómente serão preenchidos os seus claros
qnando, nos pt'riodos dl' habilitação, haja o seu numero baixado
a menos d<· vinte.
Só dentro n<·ssa list:t de habilitados pod<•r[t o serventuario
<·seolhcr o seu auxiliar.
§ 2°. Os examPS para <>screventes juramentados constarão
de uma prova escripta sobre organização judiciaria vigente
e 11oções g<·r~ws de pratira de ])!'UC!'SSO civil e criminal, e da veriJiPação dn conhecimentos da língua nacional e da calligraphia.
Para :t prova e::;cripta ferão dadas uma questão sobre organização judiciaria e duas consistentes em lavrar actos protcssuaes ele materia eivil e penal.
§ 3°. As provas se realizarão, annualmente, perante a
Commissão Disciplinar, tendo logar em seguimento aos
Pxames para habilitação ao cargo de escrivão c fazendo-se nas
mesma!' epoeaR as inscripções.
Os habilitandos ás funcções de escreventeB terão sua ido~
neidade moral apurada conjunctamente com o julgamento
tias provas.
§ 4°. Terminada a classificação, que será feita por maioria
de votos, o presidente da Commissão remetterá a lista dos ha~
bilitados ao Ministro da Justiça e Ncgocios Interiores, publiea ndo-a no Diario Official.
Art. 239. Os officiacs do justiça serão nomeados pelo
Presidente da Côrte de Appellação dentre os cidadãos bras
sileiros de absoluta idoneidade moral, habilitados em exameprestados perante o juizo em que occorrer a vaga.
§ 1°. Aberta a vaga serão publicados dentro de tres dias
ediLa.<Js deelarando aberta a inscripção por 10 dias.
Os exnmeR constar:lo de uma prova eseripta, para a
qn:tl ~;er:io dados pelo juiz, eomo questões, quatro diffe-
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rentes actos ou autos para serem lavrados pelos candidatos,
sendo as provas rubricadas pelo juiz e pelo representante do
Ministerio Publico, se presente.
§ 2°. Terminadas as provas, fará o juiz a sua classificação, dando-lhes as notas de hôas, soffriveis ou más.
§ 3°. A nomeação sómentc poderá incidir mhrc os claf3
sificados com a nota bôa.
§ 4°. Ao orgão do Ministerio Publico é facultado assistir ás provas de exame, tomando parte mt apreciação das
mesmas, sem direito de voto.
Art. 240. O depositario publico será nomeado dentre os
cidadãos com mais de 25 c menos do !'iü annof', de comprovada idoneidade moral para o cargo.
Art. 241. A todos os casos de exames pura funceionarios auxiliares da Justiça se appli•:a o dü;posto no art. 213, § 6°.
CAPITULO li
[)O COMl'ROMISSO, l'Of:lSg

]<]

EXl<:HCH: lO

Art. 242. Os juizes c membros do Ministcrio Publieo,
os serventuarios e os empregados de justiça não poclem entrar
em exercício de seus cargos sem apresentar á autoridade competente, para lhes dar posso, o titulo de sua nomeação, que
deverá ser solicitado dentro do prazo de um mcz da publicação no Diario Official, ou da prorogação que fôr coneedida,
salvo excepções previstas neste regulamento.
Art. 243. Provando a parLo impedimento lcgitilllo, autefl
de expirar o prazo, ser-ll10-ft eon(·etlida prorogaçfio por metade do tempo.
Art. 244. O fnnccionario quo, nos prazos dos artigos anteriores, não tirar o titulo o entrar em exerci cio, perderá o
direito á nomeação, e, verificado o lapso de tempo, será clla
considerada sem effeito e declarada a vacancia do logar.
Art. 245. São competentes para dar posse:
§ 1o. O Ministro da Justiça c N egocios InterioreR, ao
Presidente da Côrte de Appellação e ao Procurador Geral.
§ 2°. O Presidente da Côrte de Appellação, ao viee-pi'Cfiidente, presidentes das Camaras, desembargadores, pessoal
da seeretaria, juizes de direito. pretores e seus supplentes e
mais funccionarios em geml, ~~alvo as exccpçõcs neste regulamento estabelecidas.
§ 3°. Os juizes de direi t.o c pretores nos cr,crivães, escreventes juramentados c offici~'cs de justiça d" 1;11:1~' reF;pcct.ivas
juriRdicçõcs.
·
§ 4". O juiz de direito do :•.listalllcntoelcitoml,ao:H;erveutuarios dos offi1•.ios de jnc;ti•;a ~:oh a sua iunPNlit,t:• inspecção.
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§ 5°, O Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Jury,

aw respectivos escrivães, seus escreventes juramentados, porteiro e officiaes de justiça.
§ 6°. O Procurador Geral, aos membros e funccionarios
do Ministerio Publico.
Art. 24fi. A posse deve ser precedida do compromisso,
que poder[t f:er pt·estado por procurador, de bem servir o
cargo, mas o acio só se eonsidera completo, para os effeitos
legaes, depois do exercício.
Art. 247. Dentro de oito dias da data da sua entrada
em exercício, deverá o funccionario remetter a respectiva certidão ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores e á secretaria da Côrte de Appellação.
CAPITULO III
nA MATRICULA F. ANTIGUIDADE DOS MAGISTRADOS, MEMBROS
IJO MTNIPT"F:IHO PUIH..JCO F. FUNCCJONARIOS AUXILIARES

At·t. 248. Tmlos os juize>J de direito, pretores, membros
do Ministerio Publico e funccionario>J auxiliare>; da Justiça
devem matri<~tdar-se na secretaria da Ctlrle de Appellação.
Art. 249. A matricula se fará em vista de requerimento
do interessado, instruido com a certidão da posse e do exereicio do cargo, e deverá conter o seu nome, a sua idade, a data
da primeira nomeação, posso e excrcic~o, as interrupções e
Fells motivos, c as reconducções.
Art. 250. A lista de matricula será organizada e revista
nnnualmcnte peln. Côrte de Appellação.
Art. 251. A revisão tem por fim incluir os novos juizes,
membros do Ministerio Publico e funccionarios. excluir os
aposentados, dispensados, mortos e os que houverem perdido
o cargo e fazer a d<>ducção do tempo que se não deve contar
da antignidad<'.
Art. 2ií2. A lista scrú publicada no Diario Ojficial até o
dia Jií de janeiro de cadn nnno, e dentro de igual prazo, conütdo da publicação, os que se julgarem prejudicados poderão
rPdamar, dPeidindo-sP pPla fôrma do art. ~28 do decreto
11. 9.263, de 1!)11.
Art. 2fi3. Por antiguidade entende-se o tempo de effe<"tivo exerc~cio no cargo, deduzidas .9uaesquer interrupções,
salvo por hccnça não excedente a seis mezes dentro do periodo de tres annos, ferias ou suspensão em virtude de pronuncia, quando se dê a absolvição.
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Art. 254. A antiguidade conta-se da data do effectivo
exercício,
1°, a
2°, a.
3°, a
4°, a

prevalecendo em igualdade de condições :
antiguidade no extincto Tribunn,l Civil e Criminal ;
data da posse;
data da nomeação ;
idadP.
CAPITULO IV

DA

RESIDENCTA,

LICENÇAS, INTERRl}PÇÕF.fl
OUTR\S m:r:nAc;

01':

EX1'1Tlf'ICTO

F.

Art.. 25.5. Os juizes e membros do Ministerio Publico, sPrventuarios e cmprcp;ados d:1 .Jnstiça rlevcm residir d<·ntro dos limites do Districto Federal, não podendo nllscH1a.r-se sr·m lirrnç:1.
Art. 256. São, ütmbcm, ohrirT,ad<•s :
§ 1°. Os juizes de din·ito <' prctnrrs a comparecrr diariamente á séde de seus juizos t' nhi permanrcer das 12 [ts
15 horas, ou Pmqtmnto fôr nec<"'sario ao sPrvic;o ptthlico, ~:alvo
quando oecup:tdos em diligr·nrias judiciars.
§ 2°. OR magistrados <~ membros do Mini:::t.Prio l'uhlico,
quando installado o novo Forum, a usar o': V<'~Lu:Jrios prescriptos no art. 89 do decrrto n. n.2fi~~. de 1911, usando os promotores adjuntos o mrsmo vr>1tuario elos promotores puhlicos.
§ 3°. Os scrwntuarios r c>mprrgados de .Tust ir;a, salvo
exc<)pção <·xprc>ssa, a penn:1 nrc~rr di~1ri:nnrnt r', d:ts 1O fts 1(i
horas, em S<'US cartorios <) cmprrgos.
Art. 257. Na conrrssão dr~ licrnças nns mngistnHlos,
membros elo Minist.erio Puhlieo, sPrvrntuarios <' Pmprcgn.rlos
clP .Justiç:t s<'riin obsorv~1l!:ts as dis~losiçõcs rbs l•·is vigr.·nt<'S.
Art. 258. Ficn.rft sem effeito n licença, si o funccionario
que a tivc>r obtido não f'ntrnr ll'l Jn;pre! ivo v;r'S'l clr•ntro di)
prazo de um mez.
Art. 259. As intcrrupçõ<'S de exercício, SPm licença rrgularmcntc concrdida. não s(•r:\o eomput:Hh.s na contagem
do tempo parn. a antiguidade.
CAPITULO V
DAS SUBSTITUIÇÕES, INCOMPATJBIJ,JDADF~S 1'; SUSPEIÇÕES

SECÇÃO I
DAS SUBSTITG!ÇÕES

Art. 260. Os magistmdns, membros do Minist<orin Publico
c funccionarios auxiliares são suhstitnidos:
. § lo. O Pr<'sidente da Côrtc de App<>llação prlo VJcepresidcnh', <'s1<' pdo desemlnrg:1,dor mais nniÍ!!O 0 oR prc~
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sidentes de Camaras pelos respectivos juiz€'s, na ordem da
antiguidade.
§ 2°. Os desembargadores da ta Camara pelos da. 2", os
desta pdos da 3n c assim por deantc, na ordem numenca das
mesmns Camaras, sendo os da 58 substituídos pelos da ta, na
onkm das antiguidndes em cada Camara, nos impedimentos
ou faltas o!'r.n.siomws, !' nos outros cnsos pelos juizes de dir(•it.o, na ord(•ffi d!' SU:t ant.iguidadf'. S(~, no C::tSO de impedinll'nto, esgotad::1s as substituições reciprocas, não houver
numero suffici<•ntc 1le cliscmbargadores para o julgamento da
causa, quer em Cnmara, qm'r !'ID tribunal pleno, funccionarão
tantos jui;r,ct; d(· din•itd quantos forem neccssarios para aquelle
fim.
§ 3". Os juizes ck direito, entre si, na ordem de antiguidade c nas rcsp(~etivas jurisdicçõcs, nos impedimentos ou
faltas occnsion:ws, !' nos outros casos pdo pretor designado
pelo Presidente <b CôrtP de Appellação, observado o criterio
rias ,imisdicçücs civil on criminal, sempr<' que possivel.
§ 4". O" prd.orr·s pdos supplentes, na ordem numerica.
§ 5". O Procurador Gr•ral, na f6rroa prescriptn no art. 130.
§ G". Os cnrador('s d() orphãos, nos impedimi'Jltos ou faltas
oeeasion~ws, n·eiprocanwntr· rm regra e, subsidi:.uiamPnte pelos
curadores do rcsir lnos, d!' ausentes c de rtlassas fallidas, na
ordem indicada c nos outros casos pelos promotores, por designnção do Jlroeurador G!'ral.
Os curadores rk resíduos, de ausentes e de massas fallidas, nos impedinwntos ou faltas ocensionnrs, reciprocanwntc, em rq.>:ra c na onL·m indicada, sendo o de massas fallidas pdo de rcsi<luos, e, subsidiariamente, pelos curadores
de orphãns, n:t ordem nu!lterica, e nos outros caso..; pelos promoi orPs, por dl'signaç:lo do Procurador Gemi.
Os promrlt.on·s publieos, nos impedimentos ou faltas occasionnes, reciproeamr·ntr, na ordem numcrica, sendo o 8° pelo
1o <' nos out n>s c;~s~·s pPlos tt<ljuntos, por designação do Pro('ttrndor G.>rnl.
Os arljuntos dr promotores, nos impedimr~ntos ou faltas
ocension:w.s, rceiproemnentr na ord~m nmnPriea, sendo o 8°
pC'lo ] " <' nos outros casos por quem f ôr nonH•ado intcrinalll"l11r· pdo l'n•eurador (~era!.
~ 7". () .'.<)m•hrio ela Côrtc de Appcllação, pelos chefes de
seeç:1o, nn or!l<'lll dP anti~uicladP, estes por um dos amanuené~<·s, d!'sip;11:1rlo pelo Pre!-li!leni.e da Côrtc, c os demais funccionarios pnr JWSérn idom·a nomeada pelo mr~smo Presidr·JI1e.
~ 8". Os distrihuidorr~<, pelos seus escreventes juramentados,
!'In r<·.er:t; n.'l f:llta d!'.ste1·, rc1·iproeamPnte, nos impedimentos ou
faltai' o<~enr-;ion:ws, c nos demais casos por pesso:t idonea nommda in1 Prin:~~twntP pelo Ministro da Justiça e Negocias Intm·iores.
.
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§ 9°. Os escrivães dos juizes de direito e das pretorias, pelos
seus escreventes juramentados, nos impedimentos ou faltas occasionaes, e, nos demais casos, por um desses escreventes nomeado interinamente pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores.
§ 10. Os contadores reciprocamente; os partidores e os
avaliadores da.c; varas cíveis, por pessoa idonea designada pelo
juiz da 1" vara civel; os outros avaliadores por pesso::t idonea
designada pelos juizes, sendo os das pretorias pelo juiz <la
1" pret.oria civel, nos impedimentos ou faltas occasionaes, e,
nos outros casos, por pessoa idonea nomearia pelo Ministro
da Justiça c N egocios Interiores.
§ 11. Os porteiros dos auditorios, pelo official de justiça
que fôr designado: nas varas cíveis, pelo juiz da 1" vam civel;
nas de orphãos e ausent.cs, pc>lo d::t 1" vara; nas da Provedoria
e dos Feitos da Fazenda Municipal, pelos respectivos juizes.
Se se tratar de impedimento, ou falta occasional, servirá o
official que o respectivo juiz designar.
§ 12. O porteiro do Jury, por pe~2oa idonra nonwn.cla interinamente pelo respectivo !~residente.
§ 13. Os procuradores da Fazenda Municipal, reciprocamente na ordem numerica, nos impedimentos, on faltas occasionaes, e, por nomeação interina do Mini"tro da .Justiça e
Negocios Interiores, nos outros casos.
§ 14. O secretario da. Procuradoria Geral, pelo official
e os demais funccionarios por pcssôa itlonca nomearia pelo
Procurador Geral.
Art. 261. S6mente nos cnsos de suhstituiçi'ío reciproca, o
juiz ou funccionario substituto accumubrú, colll o das suas, o
exercício das funcções do substituído.
Art. 262. O substituto exercerá as funcçõcs do substituído
até que este reassuma o exercício do seu cargo c, quando na Côrte
de Appellação, na propria Camara em que occorrer a substituição.
SECÇÃO li
DAS INCOMPATIBILIDADES

Art. 263. Os cargos judiciarios e os do Ministerio Publico
são incompatíveis entre si e com quaesquer outros cargos ou
funcções publicas, salvo o exercício do magistcrio, a commissão
de Chefe de Policia do Districto Federal, e as de car:wter
scientifico ou diplomatico, não nxcrdmltP~ as uliimas rln seis
mezes.
A acceitação de cargo incompatível imporia n perda do
cargo judiciario ou do Ministerio Publico.
Art. 264. Os officios c empregos de jusi iça são incompatíveis
com a a~vocacia e com quaesquer cargo'1 ou fnncçõcs publicas
não electtvas.
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A acceitação de cargo incompatível importa na renuncia
do officio ou emprego de justiça.
Art. 265. Não podem ter assento simultaneamente na Côrte
de Appellação desembargadores que forem entre si descendentes
e ascendentes em qualquer gráo, ou collateraes dentro do segundo.
A incompatilidaue se resolve:
to. Antes da posse, contra o ultimo nomeado, ou o menos
idoso, sendo a nomeação da mesma data ;
.
2°. Depois da posse, contra o que deu causa á incompatibilidade; se f ôr imputavcl a ambos, contra o mais moderno.
Art. 266. No mesmo juizo não podem servir, conjunctamente, como juiz, substituto ou supplente, os ascendentes ou
descendentes, irmãos, cunhados, durante o cunhadio, tios e sobrinhos, sogro c genro, padrasto e enteado.
•
Se a incompatibilidade occorrer entre juir. vitalirio ~ pretor
on suppler..te, estes perderão o logar.
Art. 267. Não poderão requerer, nemfunccionar como advogados os que forem parentes do juir., nos termos acima declara.dos.
Art. 268. Não Rcrá permittido aos que se acharem entre si
ligados pelos grãos de parentesco supra mencionados exercer,
no mesmo juizo, officio ou emprego de qualquer natureza, exrepto os escreventes.
Art. 269. A incompatibilidade resolve-se em prejuízo do
que exercer cargo que não fôr vitalício; e, entro vitalicios, em
prejuízo do ultimo nomeado, ou daquelle que lhe der causa.
Art. 270. São nullos os actos • praticados pelos juizes, serventuarios ou funcrionarios de justiça, depois que se tornarem
incompatíveis.
§ to. Torna-se incompatível para o exercício da advocacia
o supplenü~ de pretor no juizo a que pertence e perante qualquer juizo, quando no exercício pleno das funcções de pretor.
§ 2°. Os promotores e adjuntos são impedidos de funccionar como advogados em processos de fallencia e concordata.
SECÇÃO UI
DAS SUSPEIÇÕES

Art. 271. o juiz deve uar-se de suspeito, e se o não fizt:'r,
poderft como tal ser recusado por qualquer das partes:
1°. Se fôr parente consanguineo ou nffin de alguma das
partes, dentro do segundo gríto.
2u. Se elle, sua mulher, ascendentes ou descendentes de
um ou de outro, tiverem pendente de decisão, em juizo, causa
em que se controverta identica questão de direito.
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3°. Se elle, sua mulher, parentes ou a:ffins, nos gráos mencionados, sustentarem demanda que tenha de ser julgada por
alguma das partes.
4°. Se fôr credor ou devedor, tutor, curador, donatario ou
patrão de algum dos litigantes.
5°. Se fôr accionista, administrador, gerente ou membro de
sociedade, parte no pleito.
6°. Se por qualquer modo fôr directamento interessado na
causa ou tiver aconselhado algnm~t das partos sobro o son ob·
jecto.
7°. Se fôr amigo intimo on inimigo eapifnt d0 ~1lgutn:t das
partes.
8°. Se tiver intervindo na c::~,usa como jniz de instancia
inferior, represent:mte do 1\1inisfcrio Pnhli('o, :Hlvogado, :trbitro ou perito.
Art. 272. A :;;uspeição por aflinidade ees:oa 11ela dissolução
do cmmmentoque lhe <leu r:au~:1, H:1lvo sobreviudo des<:endentcs.
Mas, ainda dissolvido o casamento <'em deseendentcs vivos, o
sogro, o padrasto ou o cnnlmdo n:1o podedo f'er juir.cs na:" r::nu::as
em que fôr interessado o gemo, enteado ou cunhado.
Art.. 273. Aos membro ..; do l\Iinistcrio Pnhli('o, f'Crventuario:'l
e empregados de justiça f'âo cxten,.,ivns a:' prcé'<Tipçc)cs do
art. 271, no que lhes fôr applicavel.
Art. 274. A suspeição, sob pena de nullidadc elo proeesso,
será motivada c rostrictn aos easos enumerados no art. 271.
Art. 275. A suspeição não tom Jogar, nem poderá ser aeceita'
quando a parte injuria o juir. ou pro('nra de propo~ito motivo
para ella.
CAPITULO VI
SECÇÃO I
DOS DIREITOS E GARANTIAS DOS MAGISTRADOS, MEMBROS DO MTN!STRRJO
l'UBL!CO E FUN(:"f'JilNARIOS D.\ JtT"TlÇ.\

Art. 27G. Os desembargadores e juir.es de direito são vitalicios, e não poderão ser privndos do seus cargos senão 11os msos
previstos neste regulamento ou em Yirtudc de sentença proferida em juizo competente o passnda em julgado.
§ 1°. São tambem vit,alieios os protorc;; nomeados dentre
os magistrapos em disponibilidade do antigo rc.!.drnen, c m qtw
hajam sido reconduzidos pela 2" vez em seu" eargos.
§ 2°. Os protoressãoin::unovivoiR e ante~> de ;Hlqnirirem
n. vitaliciedade perderão os seus cargos em virt11dc de reiteradas faltas disciplinares, demonstrativas <le :;;ua ineapaeidade
ou incompatihilidacle para o ('argo, na fí•rrna lixnd:t ncsto
regulamento.
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Art. 277. Os supplentes de pretor, durante o quadrieimio, e
os membros do Ministerio Publico serão conaervat{os emquapto
bem servirem; perderão os seus cargos sempre que, por decisãQ
em processo disciplilll1r, seja apurada culpa demonstrativa de
sun. in~apacidade profissional ou inidoneidade moral.
Art. 278. Os tabelliães de notas, officiaes do protesto, do
registro geral e do especial, os escrivães, distribuidores, conta·
dores, pn.rtidores e avaliadores, tornam-se vitalício::; após quatro
:m110S de exorei(·io no nargo.
Paragr:tpho unico. Perderão tamhom os seus officios, além
dos casos provistos neste Codigo, se condemnados definitivamente por crime comnmm, <lo qual seja elemento constitutivo a
fraude, ou o :Ümi"o de confiança, o por todos os out.ros quo, na
legislação penal, dêm Jogar (t perda do emprego.
Art. 279. Aos juizos, membros do Ministerio Publico e
mnis scrven!.!mrios quo ro(~cbmn veneimentm; dos cofre:;; publicos, é garantida a apoRontadoria por invalidez, nos termos da
lc~islaçfio vigente.
Art. 280. O pretor, juiz do direito ou membro do Ministerio Publico, que não aeeoitar a promoção feita nos termos
d0:-;lc regubmonto, sorú clcelarado avulso, sem vencimentos.
Art. 281. E' gnrantido aos tabelliães, officiaes do protesto
e do registro, distribuidores e escrivães, que contem mais de
quatro annos de exerci cio, no caso de impossibilidade para o
serviço, proveniente de idnde avançada, cegu~ira, surdez, demeneia ou molestia incuravel, verificadas, por meio de exame
por junta medica, presidida pelo juiz eleitoral, n. nomeação
dnlll successor, quo em ca::;o algum lhe será facultado indicar.
Paragrnpho unico. Esse successor será nomeado a· seu requerimento, ou, quando, verificada a incapacidade, o não faça,
a requerimento do Ministerio Publico, ouvido o interessado ou,
se demente, o curador nomeado e por decisão do Conselho
Disciplinar.
Art,. 282. Verificada a incapacidade, o Ministerio da
Justiça e N<'gocios Interiores nomeará o successor, com a
obrigação de pagar ao :-:>erventuario inhabilitado a terça parte
do rendimento, quando provar bons serviços no oxer.~icio do
cargo.
§ 1°. O suecessor nomeado servirá durante a vida do serventuario inhabilitado, eom os deveres, garantias e onus do
eargo.

§ 2°. O suecessor serft domittido se faltar ao pagamento
arbitrada.
§ 3°. O sncee::;sor quo tenha exercido o cargo uessa precisa qualidade por m:1is de eineo annos será nelle provido,
quando vagar, ::;e não tiver nota alguma que o desabone.
Art.. 283. O secretario, ehdPs de secção, amannenses, dar·f ylogrnphm e "llertrrPgndos da juri::;prudencia da Côrte do
da

cont.ribui<.~ão
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Appellação, secretario e official da Procurudoria Geral, porteiros dos auditorias, officiaes de justiça e escrevente~>, que
percebam vencimentos dos cofres publicas, serão conservados
em seus cargos emquanto bem servirem.
Art. 284. Os demais funccionarios auxiliares serão demissíveis ad nutum por acto expontaneo da autoridade que os
nomeia ou por provocação do Ministerio Publico.
SECÇÃO JT
DOS

VENCIMENTOS

Art. 285. Os juizes, membros do Ministcrio Publico e
emprep;ndos de justiça perceberão os vencimentos da tabella
nnnexa, ficando extensivas aos desemhargtHlores as disposições
do art. 18 do decreto n. '1.~81, de 5 de dezemhro de Hl21,
contando-se o tempo de serviço pelo effectivo exercício do
cargo de judicatura ou do MinistPrio Pnblieo no Districto
FederaL
Art. 286. Os vencimentos, ronforme a tabe\h, dividem-se
em ordenado e gratifieaçfio, c serão abonado." :1 eonta1· do
effectivo exercício.
A gratificação, em <':li"O alg;um, :-alvo o <k ferias,
será abonn<h ao juiz ou funccionario fúra do cxcreieio,
percebendo, no caso <lP 1"\lb:"tit.nição, o snb~li Iuto a do
substituído.
Art. 287. Os supplentes de pretor, quando em exercício
por motivo de férias do titular, perceberão qmmtia Pf[I1Íva1Pn1e
á gratificacão do cargo.
Art. 288. Os vencimentm1 Rerito pagos mené<n.lmen1c no
Thesouro Nacional:
1°. Aos desembargadores, juizes de direito, pretores e
íunccionarios de justiça, em vista da respectiva folha, remettida pelo Presidente da Côrte de Appellação.
2°. Aos membros e funccionarios do Ministerio Publico,
em vista da folha remettida pelo Procurador Geral.
Art. 289. O juiz ou funccionario que deixar o exercício do
cargo sem licença, ou excedel-a por mais de oito dias, salYo
força maior comprovada, perderá todos os vencimentos.
Art. 290. Os funccionarios não incluídos na tabella annexa
s6 percebem custas, taxadas no respec1ivo regimento, pelos
actos que praticarem · e, no caso de Rnbstitniçiio dos nelb incluídos, n gratificação do snbRtituido.
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CAPITULO VII
DA DISCIPLINA JUDICIARIA

SECÇÃO I
DOS DEVERES 00 JUIZ

Art. 291. E' dever precípuo do magistrado mauter, peloe
sem; actos fuucdonaes e pela sua vida publica, a respeitabilidads
de sua pcsHoa c :l dignidade do seu cargo, de modo a que sua
eonducta não o diminua na confiança dos seus jurisdiccionadoH
c niio compromotta o prestigio do Poder Judiciario.
Art. 292. 0::; magistrados devem, escrupulosamente,· absteNiO do contrahir dividas com pessoas interessadas em ques~
lõcR judiciarhu~ de sua compotcncia.
Art. 293. E' rigorosamente vedado ao magistrado :
I Manifestar sua opinião sobre decisões que haja de
exarar ou prolatar em processos que lhe estejam affectos, sendo
seu impcrio::o dever manter o segredo das deliberações a que a
lei empreste o caracter de reserva ou sigillo ;
li Attender a informações, solicitações, ou recommendações particulares, relativamente a causas que tenha de
julgar, sendo considerada culpa grave a infrac~'ão de tal
prcl'eito;
JII Commereiar ou tomar parte em qualquer associação
para fins de commercio, não se comprehendendo nesta prohibição a faculdade de ser accionista de companhias, uma vez que
não faça parte da direcção, gerencia, administração ou conselho fiscal.
Não se eomprehende nesta prohibição a de fazer parte
de associações de mutualidade, em beneficio proprio e de sua
familia ou herdeiros.
Art. 294. Falta ao seu dever e incide em culpa grave o magistrado que, por qualquer fôrma, intervier no andamento dos
processos, quando o não faça por dever de officio, ou procure
exercer influencia, fazendo solicitações, directa ou indirectamcnte, de caraeter privado.
Infringe, tambem, seus deveres funccionaes o que advogar
ou aconselhar,excepto nas suas causas ou naquellas em que seja,
por expressa determinação de lei, suHpeito, em consequencia de
parentesco.
Art.. 295. J neorre em culpa grave o magistrado que não
punir a:,; fali a,; diseiplina.res de seus subordinados ou não providenciar, como de direito, par!!- que se lhes imponha a sancção
di~:ciplinnr nu penal, pelos orgãos jutliciarios competentes.
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Art. 296. O magistrado que exceder os prazo:=< legaes para
sentenciar ou descpahar deverá declarar os motivos da demora
no respectivo acto.
§ 1°. Se esspsprazosforetn excedidos do triplo, o magistrado
se tornará incompetente para funceionar no f!'ilo, passando-o
ao seu suh:;tituto legal. Nes1.e eai'o :"Prft de·;conl:tdo no:~ sew>
vencimentos pda multa rlt' 200:!!i000.
§ 2°. Far-~c-(L PS~e dt•sron1 o merliant r~ f'Íill pks t't·rt.idfío do
escriv:1o do ft•ito ou do scr~rd:•rio tb ( ~ôriP dt· ;\ppcllaç·ão, conforme fôr o c:tRO, os qu:teR f:trão iumwdiai:L t'Oilllllllnicação ao
PresidentP, ao Procurador Geral e ao rlirPetor da Despt'za do
The~onro Nacional, pnra tksconto rm folha, mh pcn:', de pagarem essefl srrvt•ntunrios a lllPi'lll:t multa, que llw~~ f't'rá illlpo~t.a
ywlo magistrado que pass:tr :1 fnnrcionar no frito.
§ :J". Quando não PRtivPr tktcrlninado Plll ki o prazo pura
o despacho, srrá elle rle cinco rlia.s.
Art. 297. O prazo eont.ar-~r-á, rPeeba ou não o magistrado
()'\autos, da data da carga ou, na falta desta, rlo tnrno resrJrc1ivo,
que o eserivfío lannrá nos :lllio:-:, dt•Htro c·m 4S hor:1s depoi:.; de
preparados.
Paragmpho unico. Para ~ revisão do feito w1 Côrte de
Appellação o prazo contar-sn-6. da data da paf'sagem dos autos
constante d:t acta, se f Pita, Plll sps:-;:'io, ywr·\ :dt~ct•nt h, em easo
contrario, a regra anterior.
Art. 298. O magistrado quP faltar ao Cllll1primento de seus
deveres funccionae ..; esli\ su.Hto ao proct·s~~o di:;t·iplinar ddinido
neste regulamento.
SECÇÃO li
DOS DEVERES DOS

ME~1RROS

DO MIN!STERIO FUilT.ICO

Art. 299. AR disposiçõ1~:.; do~: ::rts. 291 c seguintes estendem-se aos membros do l\Tini:<(ITÍo Puhlit·o, no que lhes fôrem
applicaveis.
Art. 300. E' seu dever, pugnando pelos interesses geraes, como orgãos da lei c representantes da FO<'iedade, proceder em f6rma a não comprometter a respeitabilidade dos
magistrados e a dignidade do cargo ele que estejam os mesmos
investidos, sem prejuizo, nos termofl legacC1, dos processo:> disciplinares e eriminaes em que hajam de intervir.
SECÇÃO III
DA UISCJFI.INA DOS MAGISTIUDOS E DOS
PlJnL!CO

ME~JFIRO.S

DO MIN!STERIO

Art. 301. Pelas faltas connnettida..s no eumprimento dos
Beus deveres, fkarn os nmgie::trados c membros do Ministerio
Publil'o sujeitos ás seguintes f:aneções di:"c·iplinarl~S :
I Ad vertcncia por nwio de onieio r~'~Pn·:H!o;
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li Multa;
III Mastamento 'temporario das funcções;
IV Demissão.
Art. 302. A advertencia tem Jogar nos casos dn culpa leve,
bem como naquelles em que, apezar da relevancia da falta,
não tenha esta assumido um caracter qne justifique, pela sua
gravidade, a instauração de processo para a imposição de outras
saw·ções legar:".
Art. 303. Appli!~a-sc~ a advcrtencin., além dos casos geraes,
e:O:J)('Cialmcni e :
a) na habitual negligencia no desempenho d:ts funcções e
no t·umprimento elos devcrcs do cargo;
b) na dnnc~ação de justiça, pela recusa á pratica dos dever<'s do oflici,1, quando o n:'io h:1ja feito por comprovada ~alicia
ou dolo.
Paragrapho unieo. A sancção legal de advertencia será applieada :1osnw~isirados pdo Presidente da Côrtc de Appella.ção,
ex-officio, por (1l'ovoeação dm~ Camaras ou do Procurador Geral,
e aos nu•mlwos do l\linistPrio Publico pelo mesmo Procurador
Ckral.
Art. 304. A applicação da multa, pelo retardamento de
actos de proeesso por parte dos magistrados ou membros do
Ministcrio Publico, compete, respectivamente, ao Presidente
d:t Côrte ele Appellação ou ao Procurador Geral, procedendo-se
!'t cobrança pelo desconto nas folhas de pagamento.
Art. 305. O afastamento temporario, com perda de metade
do:~ vnncimentos, terá lo~1;ar nos seguintes casos :
I Quando o magistrado ou membro do Ministerio Publico fôr pronunciado ou condemnado, por qualquer crime,
niio l;endo ainda tran,itado em julgado a condemnação;
li Quando tleixar o exPrcicio do cargo sem licença, salvo
por motivo dn mole~tia devidamente comprovada em inspecção
de t:aúde, on o não reassumir, finda a licença que lhe houver
::;ido concedida, t:alvo o mesmo motivo;
UI Quamlo pela terceira vez, se tornar passível da pena
disciplinar de advrrtencia.
Art. 306. Essa pena, no caso dos ns. li e III do artigo ankrior, nfio podPrá exceder de 30 dias, dUi"ando, no caso do
n. T, emquanto permanecerem os effeitos da pronuncia.
Art. 307. No caso do n. I do art. 305, a absolvição dará
direito ft restituição dos vencimentos descontados, bastando,
p:tra isRo, a annot açilo na respectiva folha de pagamento.
Art. 30.~. A pen:t de demissão é applicada aos desembargadore~, juir.cs do direito e pretores vitalícios pela pratica
do erimes que lhe clêm Jogar, no.3 termos da legislação penal,
nwdiantc prt~vio processo.
Art.. 80U. A pena de demissão é applicada aos pretores
nii!) vitalícios (al't. 276, § 2°) e aos membros do Ministerio
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Publico, não só pela pratica de crimes. que lhe dêm logar,
como tambem nos casos de não servirem bem, mediante
processo perante o Conselho de Justiça, se este a propuzer.
Art. 310. A advertencia disciplinar será applicada indo~
pendente de processo especial.
Art. 311. As sancções disciplinares ás faltas por culpa
grave serão applicadas em processo administrativo, pela fôrma
seguinte, salvo se da competencia tla Côrte.
§ 1°. O processo será iniciado pela rcpreocntação feita ao
Conselho de .Justiça, em relação aos magistrados, pelo Presidente
da Côrtc de Appellação e em relação ao membro-; do :1\'Iinisterio Publico pelo Proeura•lor Geral.
Quando, após 30 dias <la falta, o Presidente da Côrte não
tenha iniciado o processo disciplinar, cumpre ao Procurador
Geral, por intermedio delle, promover a convocação, no prazo
de cinco dias, do Conselho de Justiça, ao qual o mesmo
Presidente apresentará a. representação e exporú os motivos
pelos quaes não procede1.1 cx-officio.
Apresentada a representação, o Conselho deeidirá, prévi.~
mente, se é ou não caso de recebei-a; recebida, dar-se-á inicio
aos termos ulteriores do procedimento disciplinar.
O Conselho poderá, quando occorram duvidas, converter
c m diligencia a decisão que haja de tomar sobre o recebimento
da representação, para o fim de mandar ouvir o faltoso pores~
cripto, em prazo que fixará por officio, que f'erú entregue pos~
:;oalmente pelo secretario do Conselho.
§ 2°. Todos os act.os preliminares á convocação do Con~
Helho, para fins exclusivamente disciplinares, scrfio praticados
c expedidos sob absoluto segredo de justiça.
Os actos ulteriores serão praticados sob discreta reserva,
delles apenas se dando conhecimento, ao faltoso, ou a ter~
ceiros, cuja intervenção se torne neccssaria no processo, como
testemunhas ou peritos.
§ 3°. Quando haja de determinar para is::;o a convocação
do Conselho, o Presidente o fará a titulo de "assumpto urgente
em materia disciplinar ", sendo essa convocação para cinco
dias após, fazendo immediata communicacão rcf'ervada ao Procurador Geral, declarando os motivos dclla.
§ 4°. Recebida a representação, o Presidente na mesma
Hessão procederá ao sorteio de um dcsemhar~ador para. relator
c jniz de instrucção do processo.
Ao juiz de instrucção disciplinar cumpre a pratica de todos
os actos nccessarios á perfeita elucidação da verdade, estando
sempre presente o Procurador Geral.
§ 5°. Encerrada a instrucção disciplinar, e apresentada a
defesa no prazo de cinco dias, o relator o communicará ao
Presidente, com o relatorio do feito, para que seja convocado
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o Conselho de Justiça, procedendo-se na f6rma do disposto
no paragrapho seguinte.
§ 6°. Reunido novamente o Conselho, o Presidente lerá o
relatorio, ficando os autos em mesa durante 10 dias, appondo
os membros do Conselho, terminado o exame do feito, o seu
visto.
§ 7°. Terminada a revisão, será immediatamente pelo re~
!ator pedida a designação de dia para julgamento, sendo feita
com ella a convocação do Conselho para aquelle fim.
§ 8". Na seRsão do julgamento será permittida a presença
do accusado ou seu prowrador, sómente durante a leitura e
discussão elo relatorio.
FinJa a leitura do rclatorio, será dada a palavra ao Proemadnr Geral (', a seguir, ao accusado ou seu procurador, sendo
áquellr permittido replicar, e á defesa treplicar, não podendo o
Procurador Geral manifestar-se quando tornada secreta a sessão
para o julgamento.
§ go. Poderá o procurador do accusado ser um juiz da
lllcHJWt c:ttegoria.
Art. 312. A acção disciplinar independe dos processos cíveis ou penars qw~ possam d<'correr da falta.
Considera-sP Pxtincta a acção disciplinar com a demissão
solicitada pelo proprio aceusado c devidamente acceita.
Art. :n3. O Couselho de Justiça não está adstricto, salvo
qtmndo se tmtar de crimes funccionaes previstos pela legislação
penal, a regra alguma de lei na apreciação das provas a favor
ou contra o magistrado on membro do Ministcrio Publico, para
a applicação das sancçõcs previstas neste regulamento.
O Conselho proporá ao Governo a pena de demissão, nos
casos em que elb deva ter logar, em vista dos processos disciplinares de sua competencia.

CAPITULO VIII
DA DISCIPLINA

FUNCCIONAL DOS ORGÃOS AUXILIARES DA
JUSTIÇA

SECÇÃO I
1!.\S ObRIGAÇÕES E DEVERES DOS ~o·UNCCIONARIOS AUXILIARES DE
JUSTIÇA

Art. 6U. E' tlt-ver fundamental dos funcciomtrios auxiliares
de .Justiça ma11t('r irn'piThcnsivel compostura e dignidade nas
suas fuucções, acatar as ordens e determinações de seus superiores hicrarchicos, cmuprindo as suas decisões e exercendo
eom absoluta probidade o seu officio.
his de l!)J.J- V oi. Ill
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· Ad. 815: iJI dever imperioso dos funccionarios auxiliares
de Justiça o cumprimento das prescripções legaes concernentes
ás suas &ttribuiçl5es, e a fiel obscrvancia dos regimentos de cus tas.
Art. 316. Aos scrvcntuarios dos officios cumpre:
I Manter a 1wecssaria <liseipliua em seus o!rwios, rqn·r·sentando e soliciumdo ao orgão compr~tente as provid~·twias Iw•·t·ssarias contm qualquer irregularidade fmtccioual;
li J>ossnir rseripturmlos, em fónna kgal, t!l(los os livros
exigidos por lei, ou recommcndados pelo Procurador C:cral, c
manter os seus cmtorios em asseio e devida onlrm;
III Proceder em fónna a qne os procrssos tenham br<'ve
andamento, não conservam lo autos Plll cartorio rwr mais <lr~ :18
horas dPpois de preparados;
IV Fazrr conclusos, immPdiat.::unantr·, no juiz os aulos
dependentes de diligencias, quando houver demor:1, no seu cumprimento por parte de terc<'iros, c, de qualquer fórm:t, :tpresentando-os nos tres primeiros dins dn cad::t mcz, pam rccl'!){'r
instntcções, quando nenhum prazo tenlm sid•J fi:-mdo ft diligc·ncia
ou por lei não esteja estatuído;
V Facilitar todos os mC'ios dn inspccção disciplinar, permanente ou periodica, aos orgãos disso incumbirlos, considerada culpa grave a infraeção desse preceito;
VI Gun.rdar absoluto sigillo sobre os processos que corram
em segredo de Justiça, ou decisões que em tal carackr forem
dadas, bem como sobre as diligencias resnrvaclas;
VII Attender ás partes c fazer com que sejam attcndidas
com urbanidade e compostura.
VIII Impedir a suhida de autos do eartorio, a não ser
com vista aberta a advogaflos lcgalmcnic eonf:>LiLuidos ou a
membros do Ministerio l)ublico.
Paragrapho unieo. E' cxpn·ssmncnte prohibida a qualquer
funccionario auxiliar de Justiça a delegação das proprias attribuições, salvo HS cxcepçõrs <'stabdccidas neste regulamento.
SECÇÃO II
DOS PROCESSOS E PENAS DISCIPLINARES

Art. 317. Pelas faltas no cumprimento de seus dovercs, os
amdliares de .Justiça ficam sujdt.os ús seguintes
pcnahdadcs:
I Advertcncia em particubr ou nos autos ;
II Censura, acompanhn.d~t ou não <k mnlt.a do 100$ a

funcc~onn.rios

200$000;

III Suspensão, com perda da
quando os tiver;

metrvJ~

dos

vencimentos,
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IV Afastamento forçado do Oál'go pôr período de UM''A'
tres annos;
V Demissão.
Art. 318. A advcrtenci.a tem logar no caso de faltas leves,
rle}1ois de dmmarlo on notificado o funceionario parn dn.r cxpli-

,.. ,,.,,,.s

, · E~sa sancção discipliuar é applicttda pelo juiz sob cujas
ordt•ns st~rvir o fnncl'ionario ou á cnja jurisdicçiio inspeccionadom estiv<~r sujPito, podendo ser eomminada ex-offi~;io, por
dci.nminaç·fio do Presidente da Côrte ou por proV('cação dos
lltelllbros do 1\li11isíerio Publico ou das partes.
Art. 319. A censura consiste em uma reprovação formal
por port:l.ria, n•gistrada uos livros de assentamentos, que .serão
inst ituidos n mantidos sob a guarda do orgão rompdcntc para
a lllmição, H('Jldo applicada em processo administrativo pelas
autoridades referidas no artigo anterior, c nas mesmas condiçõt•s ahi fixadas, nos casos de reincidencia reiterada em faltas
leVI'::; ou no caso de culpa grave.
Tal seja o !'Dract.er da falta, fica ao prudente criterio do
org;:1o compete ui e pam a punição a imposição de multa.
Paragrapho unieo. Da imposição das penas de censura c de
multa cabe recurso para a Commissão Disciplinar.
Art. 320. A pena de suspensão, com perda da metade dos
vem·imenlos, quando o fuuccionario os tiver, compete ao juiz
sob cuja.'l onkns o mesmo servir, ou a cuja jurisdicção e inspecção estiver sujeito, com recurso no effeito devolutivo para a
Commissão Disciplinar.
A pena de suspem;ão terá a duração maxima de tres mezes,
recorrendo o juiz, smnpre que ultrapassar o período de mez c
meio, ex-officio, para a Commissão Disciplinar.
Essa pena srrá comminada em processo administrativo,
presidido polo juiz c <'Olll a assistencia do Ministerio Publico,
nos seguintes c::tf'OS:
a) de eulpn. grave;
b) do maliciosa infracção aos regimentos de custas, enten..
dendo-se de tal nat.urcza a infracção aos dispositivos de appli•
cação constante r nfío passíveis de duvida em sua interpretação;
c) do reincidencia em culpa decorrente do retardamento
doe: feitos eont.ra expressa disposição de lei;
d) de drsrcspPito ás ordens ou determinações que exprestiallwHte lhe forem dadas, ou, quando as duvidas que haja oppo:-;to fJor dever do officio, tendo sido julgadas improcedentes,
in:-:icd.ir em embaraçar o seu cumprimento;
e) de faHa ou demora. na pratica dos actos de communieação judiciaria, que lhe cabem em seguimento á declaração do
fallenria;
J) do omi~~ão ou in.iu:-;f,ifkavcl retardamento na remessa da
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copia do termo de tutela ao official do registro de immoveis
(art. 841 do Codigo Civil) ;
g) de processo criminal movido contra o funccionario, por
qualquer crime de acção publica, desde o momento em que a
denuncia haja sido recebida, salvo nos casos de offensas physicas, quando a sua causa não affecte a dignidade ou o decoro
do funccionario.
§ 1°. A pena de suspensão poderá ser accrescida da perda
do direito de promoção, a criterio da Commissão Disciplinar
e attenta a gravidade maior ou menor da falta.
§ 2°. A perda do direito de promoção poderá ser tornada
sem effeito após cinco annos de incensuravel conducta, ficando
entendido, porém, que esRe caneellamento de punição se dará
sempre com a sua conversão em perda de douR anuos de antiguidade.
§ 3". A pena de afastamento forçado do cargo se applicará
a.o funecionario auxiliar do Justiça no caso do roineidcneia
das faltas anteriormente provistas c quando se afastar do
cargo, sem licença legal, seguidamente em epoeas differontes
por períodos quo, RommMlos, attinjam num mmo 90 dias,
excluídas as férias.
Art,. 321. A pena de demissão compete á Commissão Disciplinar e será applicada em processo administrativo, promovido
a requerimento do MiniRterio Publico ou em virtude de representação do juiz:
a) no caso de reinéidencia generiea em culpa grave, por
parte do funecionario vitalieio;
.
b) de reincidencia reiterada, dPntro do um anno, em culpa
de qualquer espeeic, por parte dos funccionarios que aindtt não
hajam alcançado a vitalieiedade;
c) de notorios habitos de devassidão ou incontinencia
de conducta;
d) de condemnação definitiva por crime eommum do qual
seja elemento constitutivo a fraude ou o abuso de confiança, ou
por outros crimes communs inafiançaveis, quando estes não
hajam sido commettidos ·na defesa de direitos, ainda que não
em legitima defesa;
e) em todos os ca.<Jos em qtw a perda do emprego ou
inhabilitação para a funcção publica seja prescripta pelo Codigo
Penal, desde que a sentença condcmnatoria tenha passado em
julgado, ou quando essa ultima condição se não haja dado por
força da eva..:;ão do accusado á intimação judieial da sentença.
Art. a22. Em todos os caROS dar-se-á no processo administra.tivo o prazo de 48 horas para a apresentação de defesa
prévia, podendo o accusado arrolar, quando fôr o caso, até
cinco testemunhas, e, terminada a inslrtH·ç:io, lho Herú dado
o prazo de trcR dia8 para defesa final.
Art. 323. Os proccsr:-:os admiuiHtmtivo'i contra os funccio-
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narios de Justiça, quando da competencia do juiz de direito ou
pretor sob cujas ordens servirem ou â cuja jurisdicção inspeccionadora estiverem sujeitos, serâ instaurado, por portaria do
juiz, ex-officio, pela representação do Ministerio Publico, ou
por determinação do Presidente da Côrte, quando este haja
tido conhecimento dos factos e o juiz sobre elles não tenha
providenciado.
Quando o procedimento f ôr da competencia originaria rla
Commissão Disciplinar, o processo será instaurado mediante representação do juiz sob cujas ordens sirva ou á cuja jurisdicção esteja o funccionario submettido, ou do Ministerio Publico, dirigida ao presidente da. Commissão Disciplinar, bem
como por determinação feita a este ultimo pelo Presidente
da Côrte. Nestes casos o presidente da Commissão Disciplinar, logo que haja recebido a representação ou ordem para
instauração do pror.eRso, designará um de seus membro.s para
funccionar como juiz instructor e relator do feito, cumprindo
a este far.cr toda a instrucção do processo.
Encerrada a instrucção do processo, será concedido ao funccionario, ou seu procurador, o prazo de tres dias para sua de·
fesa escripta, á qual poderá juntar quaesquer documentos, com
exclusão de justificações.
Apresentada a defesa, o relator, dentro de cinco dias, entregará relatorio escripto ao presidente e lhe solicitará dia para.
julgamento, ficando, porém, o processo em mesa durante tres
dias, prazo durante o qual o mesmo presidente e o outro
membro da Commissão deverão appôr-lhe o seu visto.
Na sessão de julgamento não haverá defesa oral, funccionando a Com missão em sessão secreta.
§ 1°. Da decisão da Commissão Disciplinar caberá, tão sómente no caso de demissão, recurso de revisão, interposto no
prazo de oit.o dias, com effeito suspensivo, para o Conselho de
.Jw:;tiça.
Remettidos os autos ao Conselho, o seu presidente designará, dentre os desembargadores que delle façam parte, em
distribuição alternada, o relator, sendo o recurso julgado, em
reunião secreta, na primeira sessão periodica do Conselho,
quando o relator fará o relatorio do feito. O Conselho poderá
adiar o julgamento do recurso para outra sessão desso período
de seu funccionamento, quando se não julgue bem instruido,
ficando, nesse caso, o recurso em mesa. Nesse julgamento tem
intervenção o Ministerio Publico. A decisão do Conselho é
irrecorrível. O Conselho poderá ser convocado extraordinariamente, para deeidir o recurso, se assim convier aos interreRRes da justiça.
§ 2°. A's decisões da Commissão Disciplinar e do Conselho
de Justiça, com relação aos funccionarios auxiliares de Justiça,
se applica o disposto no art. 313.
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TITULO IV

Das ferias
Art. 324. Durante o período das ferias forenses, os magistrados e membros do Ministerio Publico poderão ausentar-se
de seus cargos, em descanso, durante o prazo de 45 dias seguidamente, sem prejuízo dos seus vencimentos, nnm desconto de
tempo pura sua antiguidade ou apo;;entadorin, sendo substituídos no exoreicio de suaR funcçõcfl, na fórum proseripta neste
regulamento, não podendo, tJorém, o substituto goRar de ferias
simultaneamente com o funceion~trio a quem deva substituir.
§ 1o. Os que forem privados das fcrms pelo facto da substituição que lhes caiba, terão direito a rcquerel-as fúra llO
período a que se refere este artigo.
§ 2°, O Presidente da Côrtc de Appellação, quanto ao~
magistrados, e o Procurador Gcrttl do Disl.rieto, quanto aos
membros do Ministerio Pnbli('o, regubrizar:to o gozo das ferias,
de modo a evitar que fiq uo.m p_rej uclicados os serviços forenses
(Decreto n. :3.677, de 8 do ]r1llOiro de 1919, artR. ]o e 2").
§ 3°. Os funccionarios auxiliares da Justiça, nos mesmos
termos e sob as mesmas concli<;ões de ot)portunidado, poder:1o
ausentar-se do seus cargo;;, em descanso, por 20 dias contínuos,
de accôrdo com a escala, que será organizada pelns ant.oridntlos
judieiarias a euja jurisdicçilo estejam sujeítos.
§ 4°. As substituições por ferias não darão, em qualquer
ca:::o, direito á gratifieação do ettrgo, mas tão sómente ás custas
do processo, salvo quando o substituto não perceber vencimento algum dos cofres publicos, raso em que pcrcoborft aquella
gratificação. (Decreto eit., art.. 3°.)

TITULO V
Disposição geral
Art. 325. Os oasos omisso.'! serão regulados pelas disposições
dos decretos ns. 9.263, de 1911, 1.030, de 1890, e mais disposições legaes referentes ft organir.:tQãO judiciaria, que não
esteja.tn implícita ou oxplic:il :unonto altorndns por este rogul~
mento.

TITULO VI
Disposições transitarias
Art.. 32G. J?ste regulamento entrará em vigor 20 dias depois
de sere111 eons1gnadas ns dolaçõc•s para :1" clnsposns dclle rc-
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snltantes, no orçamento da dMpéM do Mini!lterio da Justic;~ ·
e Negócios Interiores.
§ 1o. Os feitos pendentes de decisão nas ántigas 1• e 3• C..
maras serão submettidos á distribuição, entte as Camaras
do identica jurisdicção, por material fazendo o Presidente 4à
Côrte essa distribuição, alternadamente, pelos numetoS dos
ro~poctivos processo:=1, dentro do prazo de 40 dias.
§ 2°. Quanto ao:=1 feitos criminaes em andamento nas varas;
far-oo-!1 uma redistribuição com o fim de igualar, tanto quanto
poiisivel o serviço jnrliciario, tendo-se como criterio a perms.nencia do nwior numero do processos nos juizos n. que jáe~tejam
aforados.
Pura esse fim fica constituidrt uma commisão compoStá
do actual juiz da 5a vara criminal, do 2° promotor publico e
do escrivão do 2° officio da 18 Vara de orphãos, servindo de
sceret.ario, a qual, levantando a estatística dos processos, .dedu~
zidos os prcs(:riptos, fixará a sua quantidade o a dividirá pelo
nmnoro do juizos, cstahelccendo, assim, o quociente que caber!&
a cada um c fazendo a distribuição entre os demais juiaos dos
prorcssos cx(·cclentcs a esse quociente, dando preferencia, nessa
11iHtribuição, aos processos cuja instrucção não esteja iniciada.
Art. 327. Os processos cuja revisão esteja completa na
cr.rte de Appolhção serão julgados pelos respectivos re"Visores
em sessões extraordinarin.H, convocadas pelo Presidente da Camara a que tenham sido distribuídos, procedendo-se a nova
re 1.risão, quando a actual não se tenha completado.
Art. 328. A Côrte de Appellação e sua.'l Camar:.JS continuarão a julgar os recursos interpostos ou pendentes de decisAo,
ainda mesmo qunndo contrarios aos princípios fixados neste
regulamento.
Art. 320. Os cargos de officiaes de justiça constantes deste
regulamento serão preenchidos pelosactuaesofficiaes qe justiça,
em cada juizo, por ordem de antiguidade.
§ 1o. Os quo excederem do numero fixado serão aprovei~
tados nos cargos de contínuos e serventes da Côrte de Appel~
lação e da Procuradoria Geral.
§ 2°. Os actuaes officiaes de justiça da Côrte de Appellaçtlo
passarão a servir nas 1" e 28 varas criminaes.
Art. 330. P:1ra os cargos de chefes de secção da Côrte.
scrfto nomeados o actual sub-secretario e os dous actuaes
cRcrivães da mesma Côrte, com as vantagens que lhes competirem, aproveitando-se para os outros cargos creados na mesma
f'('('fctaria os domais scrventuarios de seus cartorios.
Art. 3:~1. Emquanto não fôr installado o Forum, a direcção,·
guarda e conservação do edificioemquefunccionam os juizos de
direito serão confiadas a um dclles, escolhido em eleição entre
o c; mesmos, competindo-lhe a nomeação dos respectivos porteiros
r~ ~:r•J·wntC':;, Jl:l"sando tacs funcções ao Presidente da Côrte
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quando feita a definitiva installação no novo edificio e expedindo entllo o Ministro da Justiça e Negocios Interiores as
instrucções precisas.
. Art. 332. Aos actuaes sub-pretores, até expirar o quatriennio para que foram nomeados, serão asseguradas as vantagens patrimoniaes que, por lei, lhes são conferidas.
Serão considerados, da data da publicação deste regulamento, como Jo• supplentes, sendo, para t::tl, seus títulos
devidamente apostillados, medi::tnte requerimento, que farão 110
prazo de 15 dias.
Art. 333. Os actuaes 1o• supplentes de pretor passarão a
exercer as funcções de 2o•, e estes as de ao•, sendo seus títulos
apostillados nos mesmos termos do artigo anterior.
Art. 334. Os actuaes sub-pretores, bem como os actuaes
0
} • e 2o• supplentes que não satisfaçam a condição estabelecida
nos artigos anteriores ou a não acceitem, expressa ou tacitamente, serão postos em disponibilidade, quanto aos ~nh-prdores
nos termos do art. 332.
Art. 335. E' garantida aos actuaes escrivães da Côrte
de Appellação, que passam a servir como chefes Jc secção da
Secretaria, a vitaliciedade nestes cargos.
Art. 336. As Camaras da Côrte de Appellaç:1o serão organizadas dentro nos 10 dias seguintes ao prazo previsto no
art. 339, por deliberação dos seus membros, convocados pelo
respedivo Presidente, para sessão plena especial com esse fim.
§ 1°. Nessa sessão, a Côrto deliberará sobro a immodiata
applicação, ou não, do art. 28, podendo adiai-a para a época
prevista no paragrapho unico do mesmo artigo e fará a eleição
dos membros do Conselho de Justiça. (Art. 33.)
§ 2°. A eleição dos presidentes de Camaras far-se-!i. logo
em seguida á respectiva reorganisação, de aecôrdo com o di~
posto no art. 29.
Art. 337. O 5° promotor publico continuará a funccionar
nos processos de divorcio e annullação de casamento, já iniciados.
Art. 338. O Governo, na execução desta reforma e até
dez dias depois de entrar em execução este regulamento, poderá pôr em disponibilidade, com os vencimentos integraes
do cargo, os magistrados e membros do Ministerio Publico
que, pela edade, enfermidade ou outro motivo relevante, não
estejam em condições de bem exercer as suas funcções, ou
tenham prestado bons serviços á J ust.iça tornando-se por isso
merecedores de repouso.
Art. 339. Nesse mesmo prazo, prorogavcl por 20 dias,
o Governo preencherá as vagas decorrentes da execução da
reforma, nomeando os desembargadores dentre os juizes e
membros do Ministerio Publico e livremente para os demais
cargos, mantida~ a~ exigencinR da !'rtnr:flo dE• q11n trntn o ar-
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tigo 236 e as dos requisitos pessoaes para a investidura, ex·
repto o concurso.
Art. 340. Os títulos dos eleitores, alistados até á data
da execução deste regulamento, continuarão a ser entregues
pelos juizes perante os quaes se alistaram, até 60 dias depoiR
daq uella data.
Paragrapho unico. Findo este prazo, os archivos e livros
dt> alistamento eleitoral serão remettidos ao juizo eleitoral.
Art. 341. As custas devidas para o andamento dos processos na secretaria da Côrte de Appellação serão divididas
em quatro partes, cabendo um quarto ao secretario, dous
quartos aos chefes de secção, pro-rata, e um quarto, do
mesmo modo, aos amanuenses.
Art. 342. O Ministro da Justiça e Negocios Interiores,
findo o prazo do art. 119, § 1°, organizará o regimento intemo a que elle se refere, se a Côrte não o fizer.
Art. 343. As custas que actualmente pertencem aos desembargadores, juizes, pretores e membros do Ministerio Publico serão arrecadadas, com estampilhas, como renda do The·
sonro Nacional, ficando os infractores sujeitos ás penas legaes.
Ar1 344. Aos actuaes tabelliães fica marcudo o prazo de
GO dias para o l'umprimento do disposto no art. 236, § 2°,
Hra d.
Art. :345. Hevogam-se as disposições em contrario.
o

o

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1923, 102° da Indcpendcncia e 3!)~ da Rcpnblica.
ARTIIUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

Ta bella de venchnentos do pessoal da Justi9a
Local do Districto Federal, a que se ref'ere
o art. ~SI'S do decreto n. 16.~"'3, desta data
CORTE DE APPELJ,ACAO

Total
I Presidente

o o ,

,

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

•

Ord.... .
Grat....

Grat. fle exerricio ............ , . .

27 :200$
13 :600$
3 :000$

43:800$
5 Presldentt;"? de C'~nwras ...... , ..... , . . .
Grat. rle ('Y.Prdcío . . . . . . . . . , . .. .

Ord.... .

27 :200$

Grat....

13:600$
1:200$
4? :000$

43:800$800

210 :000$000
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Total

10

Detlembargádores. ; .................. ..

Ord.....

27:200$

Grat....

13 :600$
40:800$

408 :000$000
661 rS00$000

SEC!U;;'l'AR!A DA rORT~ DE AP!'BLL.~<;,;\n
1 Secretario ..............................

Ord .....
Cr:1t •...

8:000$
4:000$
1!. :000$

3 Chefes de secção ................. .......

Onl .....
Cr:1t. •..•

Onl .....
Grat ....

:600$

Ord .....
<:mt. ...

Orrl .....
Gr:1t ....

2:400$
::~oos

Ord .....
Crat. ...

2 Dactylographos .................. , ... , ..

Ord .....

Ord .....
Grat ....

1 Ajudante de porteiro ....................

Ord .....
Grat ....

6 Continuas ..............................

Ord .....
Gmt ....

2 Correios ................................

Ord .....
Crat ....

Ord .....
Gmt. ...

4 :Roo~.ooo

7 :2110~000

3:200$
1 :600$
4:800$
2 :·100$

4

:~00$000

1 :200$

3:600$
2:000$
1 :000$

3:600$000

3:000$
1 :600$
800$

18 :000$000

2:400$

6 Serventes ..............................

4 :~00~000

2 :400$
l :200$

3:600$

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

:200~000

3:200$
1 :6011$
·~ :ROOS

Cr·tt. ...

7

3:200$
1 :600$
4:800$

1 Archivi•ta-bibliothccntio .•...............

4.l :2!10$000

4:800$
1

1 Ptotoeollista ............................

?P. :H00$000

4:800$
2:400$
7:200$

1 Ertcnrtcr,ndo dtt jutisprudencia ...........

:000~000

3:200$
I)

6 Amnnucnscs ... , • ...... , ..... , ..........

12

6:400$

4

:soo$oo 0

1 :440$
720$
}

:tfif)~

12:960$000

:tmsooo
-···-----1s2
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JUIZOS DE DIREITO

'fetal
8 Juizes

c]p

dirrito dn crime .............. ..

Ord •••• ·'
Grat.. . •

1

,lt1iz dr dir('if() fln nli:.f:1mcntn dritoral. .•

Ord .... .
<hilt ... .

r,

.lui?r~

c1,. rli1r·ifn dn rivr·1 ..•.•.......•..•

Ord.... •
Grat ...•

18:400$
9 :200$
27:600$
18:400$
9:200$

220 :800$000

27:600$

27:600$000

20 :000$
lO :000$
30:000$

Juiz de rlirC'iln do:. fritos <h Fnzenda :rvfu ..
nicipnl .................•....••...•.••

Ord.. . . •
Grat •. • •

20 :000$
10 :000$

Ord.. •. •
Oro.t . . . .

22 :400$
11 :200$

30:000$
1 .lni?. ele dirPitn c1a provcclnria c rP~iduos •.•

33:600$
:"' .Tni7r:. de clirciln clr

orph:in~ f" nt1~C1ltPs

...•

Ord.....
Grat....

E~~niv:1n

rln jui;:n <lr.

ali~·tamC'nto

e-leitoral

Ord •.•.•

Grat ....
E,~rrh·fi~~

Õnc;

j11i~os

clr direito dn crime ...•

Ord •....
Grat ...•

Ord •••..
Grat. ...

3:200$
I :600$

Ord •••••

3:200$
I :600$

4:800$

7

E~.crcventr:,

dos juizos dr. direito do crime

Grat •..•

4:800$
?

Officiacs de justi~a do juizo de alistamento
eleitoral. ..••..............•...••.•.••

Ord .••.•
Grat •.••
Ord .•...
Grat •.••

21- Officiacs de j1.tstkn dos juizos do cível. ...•

Ord •••..
Grat •..•

Grat ...•

14:400$000

33 :600$000 .

6:000$000

48:000$000

1 :000$
500$
1:500$

Ord •••••

50:400$000

2:000$
1:000$
3:000$

1 7 Officiacs de justiça dar. varas n.dministrati v a~ ..•.

9:600$000

2:000$
I :000$
3:000$

16 Officiacs de justiça dos juizos do crime ..••

67:200$000

4:800$
2:400$
7:200$

.l E::rr.;w'ntf':. c1t) juizo de nJi<::.tamcnto C' leitora

33:600$000

6:400$
3:200$
9:600$

7

30":000$000

22 :400$
11 :200$
33:600$

t

180 :000$000

36:000$000

I :000$
500$
I :500$

18:000$000
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Total
1 Porteiro ..... , ........ ; ................. .

Ord .....

Grat....

1 :600.J
800J
2:400$

S Serventes ... : ......... :;;;;·.. : .....•...

Ord .... .
Grat ... .

2:400$000

1 :200$
600$
I :800$

9:000$000

786 :600$000
TRIBUNAL DO JURY
2 Escrivlies ......... : : . .................. .

Ord .... .
Grat .. ..

6:400$
3:200$

2 Porteiros ............... , ....... ,., .... .

Ord .... .
Grat ... .

9:600$
1:600$
800$

2 Continuos .. , ..... ,, ... : .............. .

Ord ... ..
llrat. .. .

1 Correio ................ ::·............. .

Ord ... ..
Grat ... .

2:400$

Ord .... .
Grat .. ..

:200$000

4 :800$000

1:600$
800$
2:400$

2 &>rventes ..................... : ...... ..

!f)

4:800$000

1 :200$
600$

I :800$
1 :200$
600$
I :800$

1:800$000

3:600$000
34:200$000

PRETOR! AS
16 Pretores .................... , .......... .

Ord.... •
Cmt....

13 :600$
6:800$
lO :400$

A

F.'crivílr~

de

pretori~s

criminnes .... , ......

Ord .. ..
Grat .. .

7:200$
8 E!ICt'eventes de preterias criminaes, . , ....•

Ord .... .
nrat. .. .

? Avnli~•lore~ de pretorios ................ .

Ord .....

pretorin~

criminnrs, ,'

Ord ...~~~.
Grat ... .

2:000$
1 :000$

Ord .... .

1 :000$
500$

3:000$

32 Officiaes de

ju~tiça

de preterias ciYf'i'1 ••••.

Grat ... .

28 :R00$000

3 :C.OO$
1 :ROOS
.'i :-100$

16 Officines ele justiça de

.'i7 :600$000

2:400$
I :200$
J :6!10$

(~rnl •• ••

31 6 :400$000

4:800$
2:400$

I :500$

to :Roosoo0

48:000$000

48:000$000

s 19 :600$000
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MINISTEIUO PUBLICO
Total
i Procurador Reral ....................... .

Ord.....
Grat • .. •

!'I Promolorcu IJublicos ..••..............•.•

Ord.....
Grat. ...

8 1'1 umutorcs adjuulo:; ••.•••• ,, .....•.....•

Ord ... ..
Grat .. ..

~

Curadores de orphãos ..••••... , ......... .

Ord. ....
Grat ....

16:000$
8:000$

~

Curadores de massas (allidas.: :. :·. ~, ...

Ord.....

16:000$
8:000$

22:400$
11 :200$

33:600$

18:000$

24:000$

24:000$
1 Curador üc ausentes ••••••••••.•.•••• ,. •• ;

Ord.. ...
Grat....
Ord.... •
Grat •• • •

96:000$000

is:ooosooo

48:000.000

16:000$
8:000$

24 :OOOS
Curador de resíduos ................ ; • ;;·,,

144 :000$000

8:000$
4:000$
12:000$

Grat ....

33:600$000

12:000$
6:000$

24:000$000

16 :000$
8 :000$
24:000$

24:000$000
417 :600$000

l:iECRETARIA DA PROCURADORIA GgRAt
Secretario •••• , .•• ·~. ~. ~ :· ....... ~ .-.-••• ~-~·~·~·

Ord .... .

Grat .. ..

4:800$
2:400$
7:200$

1 Ofliciat ••• , ~; .............••.••••. -.-~ ~-~· ••·

Ord .... .
Grat .. ..

3:200$
1:600$

I Dactylogmpho ..........................·

Ord .... .

2:400$
1:200$

4:800$

Grat .. ..

3:600$

i Continuo .......... : .................. ..

Ord ... ..
Grat .. ..

2:000$
1:000$

1 Servente ............................. ..

Ord .....
Grat....

1 :440$
720$

3:000$

2:160$

7:200$000

4:800$000

3:600$000

3 :ooot:ooo

2:160$000
20:760$000
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DEPOSITO O~RAL DA C~ITAL FEDERAL
'l'otal

Ord •••.•
Grat ...•

t Depositaria .... , •••••...•••••••...•.•.• ;·

6:000$
3:000$
9:000$

1 Escrivão .....................••.......•

Ord •...•
Grat ....

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

Ord ....•
Grat....

9:000$000

3:200$
1:600$
4:800$

4 :ROO$Oil0

J :600$

800$
2 :400$

4:800$000
JR :600$000

NoTA- A's remuncro.çücs inferiores a JSO$ nwns:1cs foi incorporada a gratificação
concedida pela lei n. 3.990. de 2 de jan~iro de 1920. pela (úrma ordctl~da no § to do
art. 150 do decreto n. 4.555, de 10 de agosto de l'Jl2.
Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1923.- João L11iz Alves.

A1JJH'Oi'(( ()

l'i'{]ltfl!lllé'!I{O

do nm·pn tl•J llomfJI'irus do JJisll'ido

Fedeml
O J1 residnnln da lkpuhlit·a do.~ Eslados t:nidos do B1·asil,
resolvi', de aecürdo com o n. XVI do ar I . 3" da lei 11. 4. li3:2,
de li !11• j;nwiro 11" HJ23, appro\'ar o rPgnlanwnlo, qne a c,:te
aeumpanlt:t. assigmulo veio mi11i.<f ro de Estado da .JustH;a e
Ncgocius Interiores.
Rio de .Janeiro, 20 de llt'ZI'Jnliro dn 1!l:?:l, 10:.'" da lndcpcn-

dcncia c 3ri" ela ficpublira.

;\ llT fi UH D,\

RILY.\ HEilN.\1\IJES .

.Jru({) Lni: Ah•cs.

Hegulantento do Cor1•o de Bo:rnbeiros do
Utstri4)to Federal, a
•1ue se ret~ro o
decreto n.16.27~::L desta data..
CAPITULO I
DA ORGANIZAÇÃO

Art. 1.0 O Corpo de Bombeiros do Districto Federal, inunedia·
tamente subordinado ao Mlnisterio da Justiça e Negocias Interiores,
é destinado ao serviço de extincção de incendios em terra e no
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mar, dentro da bahia, cabendo-lhe ainda prestar, auxilio á população
nos casos de desabamento, inundaQlies, etc., quando houver victimas ou pessoas em imminente perigo de vida.
Art. 2. 0 Em caso <le mobilisaçãQ do all:~rçito Nacional, consti~
tuirá força auxiliar do mesmo nos termos do art. 7° da lei n. 3.216,
de 3 de janeiro de 1917, e art. 7o da lei n. 12.790, de 2 de janeiro
de 1918, adaptando na instrucção do seu pessoal os mesmos regulamentos c tabcllas de continencias baixados para o serviço do
Exercito activo.
l'aragrapho unico. Os officiaes, sargentos, graduados e praças
após a reforma ou baixa, farão parte das reservas das forças auxiliares do Exercito activo, sendo-lhes entregue a respectiva cad~rneta, de conformidade com as respectivas instrucções em
vtgor.
Art. 3. O Corpo disporá para desempenho de sua missão:
a) do trem rodante e material ftuctuante, apparelhos, ferramentas, accessorios precisos ao seus trabalhos e do armamento e equipamento estrictamente necessarios ao serviço de guarda do quartel
central;
b) do numero de muares bastante para o serviço de .tracç!o ;
c) de um quartel central, séde da administração, para aquarte·
lamento das praças, dispondo de accommodações para guarda de
todo material, de cocheira para tratamento dos muares, de offic!Qas
para concertos c reparos do seu material e de um pateo interno onde
possam ser feitos simulacros de incendio afim de Instruir as
praças;
d) do numero de estações e postos que se tornem precisos, de
accôrdo com o desenvolvimento das 2;onas urbana e subQ.rbana ;
e) de um hospital em logar apropriado, para tratamento dos
officiaes e praças, activos e reformal!oa;
f) de uma pharmacia para fornecimento aos officiaes e praças,
activos e reformados, e suas familias;
g) de casas, situadas na visinhança do quartel e estaçõe!l, para
moradia dos officiaes;
lz) de uma rêde telepltonica e telegraphica proprill, llpnaQ
estações e postos ao quartel e de tantos avisadorQs 4El inQ(Indlq
quantos forem exigidos pela necessidade do serviço ~
i) do pessoal a que se refere o artigo seguiQ.te.
.
Art. 4. 0 O effcctivo do Corpo ~erá conslgqadp Qa tabell• A,
sendo distribuído pelo Estado-Mafor, Estado-Menor e oito ~mpa
nhias, de accôrdo com a tabella B.
§ 1•. Fazem parte do Estado-Maior: o commandante, o ffm:jJ,
OI> directores da Cont<Jdorla, da AssjJitcncia <lo Material e 4~
viço de Saúde, o assistente do P.essoal, o ~ngenheiro, o Plll{a(lor, Q
Intendente, o secretario, os medicas, os pharmaceutlcos, o dentista
c o bacteriologista;
§ 2. 0 fazem parte do Estado-Menor: os sargentos-ajutt•nt~t,
intendente, escripturarlos, mestres de officinas, mestretJ ~ contramestres de lancha, enfermeiro-mór, pratico de pharmacla, corneteiromó r, mestre c contra-mestre da banda de muslca, e os cabos telegraphistas e ferrador;
§ 3. o Cada companhia será composta de um capitão, um primeiro e tres segundos-tenentes c das praças consignadas na ta~
bella D.
0

Ser-
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CAPITULO 11
DAS NOMEA(:OES, PROMOÇOES E ALISTAMENTO

Art. 5." O cargo de commandante será exercido por um coronel ou tenente-coronel do Exercito, engenheiro-militar, nomeado por
decreto. No caso de ser tenente-coronel terá a patente de coronel
do Corpo.
§ 1. o O cargo de engenheiro será exercido por um major ou
capitão do Exercito, engenheiro militar, ou engenheiro civil, tendo
preferencia o que allie a um desses cursos o diploma de engenheiro
architecto. Será nomeado por decreto, sob proposta do commandante.
~ 2. 0 Os officiaes do Exercito que exerçam cargos no Corpo de
Bombeiros terão as patentes consignadas na tabclla A, não podendo
ser graduados nos postos immediatos, c perceberão apenas as gratificações constantes da tabella C.
§ 3.° Far-se-ão por decreto a nomeação e as promoções dos
demais officiaes do Corpo, expedindo-se as respectivas patentes.
Art. 6. 0 O accesso aos postos de officiaes e de praças será gradual e successivo de segundo-tenente a tenente-coronel, inclusive,
e de soldado a primeiro sargento, excepto os operarias que poderão
ser promovidos de soldado a primeiro sargento, segundo as habilitações na especialidade, comprovadas em concurso.
Paragrapho uni co. Quando não houver praça alguma em condições de preencher o logar, será designada a mais graduada ou
mais antiga da respectiva officina, para dirigil-a, até que haja uma
naquellas condições.
Art. 7. o Os postos da hierarchia militar no Corpo de Bombeiros
são: 2° tenente, 1"tenente,capitão, major e tenente-coronel, para os
officiaes; e cabo de esquadra, 3" sargento, 2" sargento e I" sargento,
sargento ajudante ou intendente para as praças.
Art. 8. 0 A promoção ao posto de tenente-coronel fiscal e ao de
major, inclusive director do Serviço de Saúde, será sempre feita
por merecimento.
Paragrapho unico. Para a promoção de tenente-coronel fiscal o
commandante enviará ao Ministro da justiça e Negocias Interiores
uma lista triplice, acompanhada do resumo das fés de officio dos
officiaes nella incluidos, emittindo parecer a respeito.
Art. 9.• As vagas de capitão e 1° tenente combatentes serão
preenchidas dois terços por merecimento e um terço por antiguidade.
Paragrapho unico. Após quatro annos da installação da
respectiva escola sómente poderão ser promovidos por merecimento
os officiaes que possuirem o curso de aperfeiçoamento.
Art. 10. As vagas de capitão oculista, 1"' tenentes-medicos e
dentista, 2"' tenentes-pharmaceuticos e bacteriologista serão preenchidas por concurso, sendo preferidos, em igualdade de condições,
os candidatos que tenham serviços prestados á corporação.
Paragrapho unico. Será nomeado um dos candidatos classificados nos tres primeiros Jogares, quando se tratar de uma só vaga,
ou nos quatro, cinco ou seis primeiros Jogares, quando forem
respectivamente duas, tres ou quatro vagas, observadas porém,
sempre, as disposições deste artigo.
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Art. 11. A vaga de capitão pharmaceuüco será sempre preenchida por antiguidade.
Art. 12. O official que, tendo direito á promoção por antiguidade, venha a fallecer antes de promovido, será considerado como
tal desde o dia em que se houver aberto a vflga.
Art. 13. A precedencia de ofiiciaes da mesma graduação reguar-se-á pela data de suas promoções ou nomeações e, quando estas
forem iguaes, pelos postos anteriores, ou data de posse, recorrendose depois ao alistamento no Corpo ou á classificação no concurso,
á idade e, finalmente, á sorte.
Art. 14. O facto de ser chefe de classe não impede a promoção
por merecimento.
Art. 15. As vagas de segundos-tenentes combatentes serão
preenchidas pelos sargentos mais antigos e habilitados, dentre os
que possuírem os requisitos do art. 17, sendo preferidos os de
mais serviços e de melhor comportamento.
Paragrapho unico. Ficam garantidos os direito:> conferidos
aos sargentos de que trata o art. 403 do decreto n. 15.238 'A, de
:~1 de dezembro de 1921.
Art. I ti. Os sargentos a que se refere o artigo anterior são os
sargentos-ajudante e intendente, primeiros e segundos sargentos de
fileira, os escripturarios e os operarias primeiros e segundos, desde
que tenham estes, além das condições do art. 17, mais de 14 annos
de praça.
Art. 17. São condições para promoção ao posto de segundos
tenentes:
a) ter menos de 43 annos de idade;
b) ter mais de oito annos de serviço no Corpo ;
.
c) ter sargenteado, com aproveitamento, durante um anno, uma
das companhias ;
d) ter o curso da Escola de Sargentos de accôrdo com o artigo 196;
e) ter exame de manobras d'agua para abastecimento de
bombas nos incendios;
f) ter sido submcttLio c approvado em uma prova de gymnastica.
Art. 18. As propostas de promoção por merecimento, inclusive
as dos sargentos para accesso ao posto de 2o tenente, serão organizadas, dep o:s de ouvida uma com missão composta do fiscal, dos
directores da Contadoria e da Assi~tencia do Material c do assis•
tente do pessoal, sob a prc?idencia do com mandante do Corpo, que
terá voto de desempate.
§ 1. 0 Esta commissão examinará detidamente os assentamentGs
dos officiaes e sargentos, e emittirá parecer justificando a classificação que fizer.
§ 2. 0 Todos os membros da commissão justificarão seu voto.
§." 3° A copia da acta da commissllo será remettida ao Ministro
da justiça e Negocias Interiores, acompanhada das fés de officio ou
certidões de assentamentos dos officiaes ou sargentos propostos.
Art. 19. Constituem merecimento para promoção dos offlclaes:
1" capacidade de commando;
2" subordinação ;
3" moralidade ;
4° valor·
5" criterÍo;
6° zelo;
7o probidade ;
J,·is de 1923--- Vot III
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s• intelligencia cultivada ;
9" Ma conducta civil e militar;
10. actos meritorios praticados no exercido da profissão ;
11. bons serviços prestados na paz ou na guerra;
12. conhecimento das manobras d'agua, para abastecimento das
bombas nos incendios, provado em exame ;
13. possuir o curso de aperfeiçoamento, de accôrdJ com o
art. 197 c paragrapho uni co do art. 9".
Paragrapho unico. Esses predicados deverão ser comprovados
pelos respectivos assentamentos.
Art. 20. Em igualdàde de condições de merecimento, ter.'io pre·
ferencia para promoção:
t•, os que houverem prestado serviços de guerra com referendas
honrosas;
2•, os que tiverem obtido approvação nos exames prestados nas
escolas officialmente reconhecidas;
3", os que possuírem titulas de habilitação scientifica.
Art. 21. Quando se tratar do preenchimento de vagas de ofliciaes
no Serviço de Saúde, até o posto de capitão indu ;ive, o director
daquelle serviço fará parte da commissão de que trata o art. 18,
em logar do director da Assistencia do Material.
Art. 22. As actas serão regbtradas na Secretaria do Com mando
em livro especialmente reservado para esse fim, lavradas pelo membro mais moderno e assignadas por toda a com missão.
Art. 23. A lista de merecimento conterá trcs nomes, quando
se tratar de uma só vaga, e será accrcscida de mais um, para cada
vaga que exceder daquelle numero.
Art. 24. Salvo motivo de força maior ou conveniencia do serviço, a lista de promoção dos officiaes gerá enviada ao Ministro da
jus•iça e Negocias lt1teriores dentro de 60 dias, contados ch data
em que as vagas se abrirem.
Art. 25. O official ou sargento, que figure em lista para promoção por merecimento, della sómente será excluido, quando fôr
promovido ou quando venha a soffrer pena que o colloque em condições inferiores ás de qualquer outro nella não contemplado. No
caso de soffrcr qualquer outra punição, clla será apontada na nova
proposta.
Paragrapho unico. O commandantc fará publicar em boletim os
nomes dos officiaes ou sarg~ntos que forem incluidos ou excluídos
d1 lista de promoção, explicando os motivos dessa exclusão.
Art. 26. O official que attingir o n. 1 do respectivo quadro,
sem nota que desabone suaco<tducta civil ou militar, será gLtduado
no posto immediatamente superior si tiver o interstício a que se
refere o art. 27.
§ 1. 0 Na classe que tiver apenas um serventuario a graduação
só poderá ser concedida quando no quadro respedivo existir o
posto correspondente á mesma graduação, e nas seguintes condições: ao 2" ou 1" teneate si tiver maig de 18 annos de serviço; ao
capitão quando contar mais de 2'J c ao major, com mais de 2í annos
de serviço.
!.? 2." A graduação irá sómcnte até o posto de tenente· coronel.
Ãrt. 27. O interstício para os accessos será de clous annos,
podendo todavia o Governo lançar mão dos que tenham um anno
de intersticio do posto ,,.na falta absoluta de offkiaes com aquclle
tempo.
Paragrapho unico. O lcutpo d\: gradtHl•:ilo ~iCl á c<Jmputado na
contagem do intcrsticio.
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Art. 28. Os officiaes, que se julgarem prejudicados nas promoções por antiguidade, têm o direito de reclamar dentro de seis riteze~t.
a contar da data do decreto da promoção contra a qual reclaméín,
sendo a petição remettida ao Ministro da justiça e Negocias Interiores, devidamente informada pelo commandante.
Art. 29. Não serão admittidas reclamaçOes sobre promoções
por merecimcuto.
Art. 30. Os postos de sargentos intendente c ajudante serllo
preenchidos por nomeação do commandante sob propostas, respectivamente, do Director da Assistencia do Material c do Assistente do
Pessoal, informadas pelo fiscal, escolhendo-se, dentre os tos sargentos de fileira, ou escriptur .rios, os de melhores habilitações,
com bom comportamento, e que já tenham os requisitos para a promoção a official. As propostas deverão conter tres nomes e o
resumo do merecimento de cada um.
Art. 31. Os sargentos e praças graduados serão nomeados por
acto do com mandante, mediante concurso, de conformidade éom as
instrucções que constem do regulamento interno.
§ l." As provas exhibidas, uma vez classificadas, por merecimento, serão presentes ao commando, contendo a relação organizada, além da nota correspondente a cada prova, o tempo de praça,
a data do ultimo accesso e o comportamento de cada concorrente.
§ 2." Será preferido para nomeação, entre os tres primeiros
classificados, o que reunir as condições de instrucção, bom comportamento c antiguidade.
§ 3." Só serão admittidos ao concurso paracabo os bombeiros
que tenham pelo menos um anno de praça e bôa conducta.
§ 4. 0 Embora classificados nos fies primeiros Jogares, não poderão ser promovidos os cabos, 3°' e 2"" sargentos com menos de
seis mezcs de exercicio do posto.
Art 32. Para os postos de 1"' sargentos mestres de officina,
pratico de pharmacia, enfermeiro-mór, mestre da banda de musica, corneteiro-mór, mestre de lancha, e para os de 2"' sargentos
encarregados de officinas, contra-mestre da musica e contra-mestres
de lancha poderão ser nomeadas praças, comprovadamente habilitadas, sem attcnção ao tempo de serviço.
Art. 33. Os 2"' c 3"' sargentos, cabos de esquadra e soldados
poderão ser graduados no posto immediato, como recompensa
de bons serviços prestados ou por conveniencia da disciplina.
Art. 34. O preenchimento das vagas de soldado se verificará
por alistamento voluntario, mediante requerimento dirigido ao commando, em que os candidatos declarem idade, estado e officio, obrigando-se a servir por quatro annos.
§ 1." São condições exigidas para o engajamento:
a) ser brasileiro ;
b) prova legal de ter mais de 18 c menos de 30 annos de idade;
c) consentimento dos pais, juiz ou tutor, sendo o candidato
lllcnor de 21 anno:>;
d) carteira de identidade c attestado de conducta da Policia do
Districto Federal;
e) parecer favoravel da junta medica do Corpo, em inspecção
de saúde a que préviamcntc deve submetter-se;
f) exame de escola do 1" gráo, provando que sabe lêr, escrever e as quatro operações fundamentaes.
§ 2. 0 Si o candidato tiver servido no Exercito, Armada ou Policia Militar, o que lhe dará prefercncía em igualdade de condições,
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concorrendo com civis que não tenham officio aproveitavel para as
officinas, bastará. e é indispensavel que apresente a respectiva
caderneta de assentamentos.
Art. 35. Toda a praça não reengajada que tiver aprendido
officio ou arte, no Corpo, será obrigada a reengajar-se por mais
dous annos.
Art. 36. As praças que completarem o tempo de serviço terão
baixa por conclusão de tempo e serão excluidas logo que se quitem
com o Estado e não estejam comprehendidas no artigo anterior.
Paragrapho uníco. Si, porém, desejarem continuar. apresentarão
requerimento com oito dias de anteccdencia, sendo submettidas á
inspecção de saúde, e, si julg:~das pro111ptas, tiverem bom comportamento, poderá o commando reengajal-as por dois annos.
Art. 37. O commando é competente para conceder baixa ás
praças que a requererem, justificada a pretenção com allegações
procedentes; bem assim ás que ~;offrerem de molestia incuravel,
verificada em inspecção medica, ás que se mostrarem sem aptidão
para o serviço de bombeiro ou que se conservarem afastadas do
serviço por longo tempo, em virtude de molcstias não adquiridas
em serviço 011 em consequencia do mesmo.
Art. 38. Os professores para a escola de aperfeiçoamento,
para a de sargentos ou de gymnastica c o instructor de infantaria
serão admittidos a servir no Corpo, por nomeação do Ministro da
justiça e Negocios Interiores, soh proposta do commandante, podendo os serviços de qualquer dcllcs ser dispensados quando o
Governo achar cotwcnit'nt~.
Paragrapho uni co. Na hypothese da nomeação para instructor
de gymnastica ou de infantaria recahir em official 011 praça do
Corpo, ella será feita pelo commando.
CAPITULO Ill
DOS VENCIMENTOS, GHATIFICAÇÕES, ABONOS E DESCONTOS

Art. 39. Os vencimentos dos officiaes, praças e civis serão os
consignados na tabella C, que a este acompanha.
Art. 40. Os officiaes do Exercito, servindo no Corpo, começarão a perceber suas gratificações da data em que assumirem as
funcções, de accôrdo com o boletim.
Art. 41. Os officiaes promovidos vencerão soldo do novo posto,
a contar da data do decreto da promoção e a gratificação, da data
em que tiverem assumido as respectivas funccões, de accôrdo com
·
o boletim.
Paragrapho unlco. As praças quando promovidas receberão o
soldo do novo posto da data da promoção c etapa do dia immcdlato
á publicação.
Art. 42. O soldo dos officiaes c praças cffectivos e reformados
não está sujeito, nem poderá ser destinado a descontos para pagamento de dividas, a não ser contraltidas com a Fazenda Nacional,
com as caixas de economias c de bcneficencla, ou por meio de
consignações, de accôrdo com o artigo seguinte.
Art. 43. E' permittido aos officiaes effectivos estabelecerem
consignações mensaes com prazo fixo, dc;;de que não excedam a
dois terços do respectivo soldo.
§ 1. o Para serem validas torna-se necessario communical-as
por escripto ao commandante, que as autorizar;! em holctim, depois
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de informadas pela Contadoria, que verificará si a Sodedade ést:l
legalmente habilitada e si não cobra juros exhorbltantes.
§ 2.• A qualquer tempo essas consignações poderão ser .suspensas, desde que o official prove estar quite.
.
Art. 44. Ás praças de prct só é permittido consignar á Calxá
de Bencficencia c na fónna do respectivo regulamento.
Art. 45. Perderá a gratificação o officíal com parte de doente;
o que estiver aguardando inspecção de saúde ou reforma por incapacidade physica; o que fôr suspenso de suas funcções ou estiver
preso disciplinarmente sem fazer serviço.
Art. 46. O official ou praça que responda a processo civil ou
militar perceberá: aquell~, soldo, e esta, soldo e o quantitativo
para alimentação; quando em cumprimento de pena menor de dois
annos, o official perceberá sómente tres quartas partes do soldo, e
a praça meio solrlo c uma etapa.
Paragrapho uni<: o. No caso de sentença absolutoria definitiva,
amnistia ou archivamcnto de processo, serão restituidos os vencimentos descontados por effeito de prisão ou suspensão.
·
Art. ·11. O official, que exerccrfuncção de patente mais elevada
passará a perceber vencimentos equivalentes aos do substituido, si
este nada perder; no caso contrario, perceberá os vencimentos que
o mesmo deixar de perceber, não podendo, em hypothese alguma,
cxcedel-os.
Art. 48. Os officiaes e praças aggregados perceberão: aquelles
soldo, e estas soldo e quantitativo para alimentação.
Paragrapho unico. O official aggregado ou licenciado por motivo de molestia não perderá o direito ao auxilio para aluguel de
casa.
Art. 49. Os officiacs e praças, quando recolhidos ao hospital,
perderão, a titulo de tratamento: aquelles, a gratificação e mais
4,;~ diarios, c estas, meio soldo e uma etapa como díéta.
Paragrapho unico. Si. porém, ahi estiverem em conscquencla de
molestias, contusões ou ferimentos adquiridos em acto de serviço(
nada lhes será descontado até o Etaximo de um anno, findo o qua
serão refonnados ou aggrcgados, precedendo inspecção de saúde.
Art. 50. Os officlaes e praças considerados ausentes não terão
direito a vencimento algum.
Art. 51. Os oflkíaes pagarão «tratamento~ do dia da baixa ao
da alta inclusive, caso tenham tomado alguma refeição; as praças,
do dia da baixa ao da alta exclusive e diéta do d_ia da baixa (caso
clla se verilique antes das 18 horas) ao da alta inclusive.
Paragrapho unico. As importancias descontadas aos offlciacs e
praças como «tratamento:. serão recolhidas ao cofre para auxiliar o
custeio do hospital ; as descontadas como diétas serão recolhidas á
caixa do rancho.
Art. 52. Os engajadOfl perceberão apenas soldo no dia da
inclusão, e os excluidos, excepto por fallecimento ou promoção a
ofricial, etap:1, no dia da exclusão.
Art. 53. Das praças será descontada a quantia de 200t, durante
o prazo de 20 mezcs, para garantia de fardamento, a qual lhes será
restituída, logo que tenham bC~ixa, reforma ou promoção a officllll,
descontadas :rs divid rs c 1m o Estado c com a Caixa de Bencficencla,
11<1S casos de baixa ou exclusão.
Paragrapho unico. No caso de fallecimento, o restante será
entregue ao~; lcgiti.nos herdeiros do fallecido.
Art. 54. Os reformados, quando baixarem ao hospial, pagarão
cnnHl <!raht,nenfo,. as seguintes dlarias: officiaes superiores, 10$;
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capitães, 8$ ; e subalternos, 6$000. As praças pagarão dois terços
do respectivo soldo.
Paragrapho unico. Essas importancias terão o destino consignado no para~apho uníco do art. 51, préviamente deduzidas
as quantias necessarias para indemnização á caixa do rancho das
di étas fornecidas.
Art. 55. Aos sargentos promovidos ao posto de 2" tenente
mandará o commandante abonar pela Caixa de Economias, para
desconto pela decima parte do soldo, a quantia de 600$000.
Art. 56. O pagador perceberá mensalmente 50$ para quebras.
Art. 57. Os cabos e soldados que trabalharem nas officinas
terão uma diaria especial de 1$, que perderão quando á mesma nãc
comparecerem ; os cocheiros e as praças empregadas como serventes ou em serviços especiaes terão, aquelles uma gratificação
mensal de 20$ e estas a de 10$, tendo em attenção as habílitações,
a assiduidade, o comportamento c o tempo de exercido do officio
no Corpo.
Paragrapho unico. Os sargentos mixtos, os cabos de esquadra
c os bombeiros de 1" classe pci-eeberão urna diaria de 1$ e os bombeiros de 2" classe uma de $750, as quacs não ser;1o pagas
no caso de falta ao quartel por motivo não justificado, podendo
ser suspensas, como punição definitiva ou temporaria, por faltas
commettidas nos serviços de cxtincção de inccndios, por indisciplina, etc.
Art. 58. As gratificações abonadas de accôrdo com o artigo
anterior cessarão logo que a praça, por qual.quer motivo, não exerça
as funcções, e pódem tambem ser, temporariamente, stJ.spc:nsas,
como punição.
Art. 59. As praças empregadas no serviço de registro perceberão: as de ta classe, a gratificação de 30$; as de 2", a de 20$ ;
e as de 3', ·a de 10% ; estas desde que tenham mais de seis mezes
de pratica e logrado approvação no exame technico.
Paragrapho unico. Essas gratificações serão suspensas como
punição, desde que as·praças conunettam faltas disciplinares, erros
technicos ou profissionaes.
Art. 60. As praças que terminarem o primeiro tempo de serviço e continuarem a servir como reengajadas, perceberão a diaria
de $400, desde que tenham tido bom comportamento c mostrado
aptidão e gosto para o serviço de bombeiro.
Art. 61. As praças que tenham mais de to annos de serviço
sem interrupção, \)erceberão a gratificação mensal de 10~, que será
elevada a 15$ ao attingirem 15 annos.
.
Art. 62. Aos amanuenses compete a gratificacão mensal de
20$ e aos auxiliares de escripta a de 15$, desde que sejam escalados para o servico de promptidão.
Art. 63. Os primeiros sargentos das companhias, os escripturarios e os sargentos commandantes de postos perceberão a gratificação mensal de 20$000.
Paragrapho unico. Além de etapa, os sargentos terão, para
alimentação, uma diaria correspondente a 1$333 para os sargentosajudante, intendente e primeiro sargento; a $51J!i para os segundos
sargentos e a f;500 para os terceiros sargentos.
Art. fi4. As praças quando presas em fortalrza perderão a gratificação do exercicio e o valor de uma rtapa, par:1 im!cmnisacão do
rancho fornecido.
'
Art. 65. Os officiaes licenciados para tratamento de saúde
perceberão vencimentos de acc(inlo cnm n art. :!(17.
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Paragrapho uni co. As praças nessas condições perceberão vencimentos nos termos do§ to do art. 267 até um anno; findo esse
prazo, serão excluidas, aggregadas ou reformadas, conforme a
hypothese.
Art. 66. O official ou praça licenciada para tratamento de saúde
em virtude de molestia adquirida em acto ou consequencia do serviço, perceberá todos os vencimentos até um anno, findo o qual será
inspeccionado.
Paragrapho uni co. Si não estiver restabelecido, ser-lhe-ú concedida aggregação ou reforma, conforme a hypothese.
Art. 67. Emquanto não houver predios em numero sufficiente
para residencia de todos os offieiaes, será mantido o actual auxilio
pecunlario para aluguel de casa, na razão seguinte: coronel, 200$;
tenente-coronel, 180f;; major, 150$; capitão e subalterno, 100$000.
CAPITULO IV
no::; CONC!TRSO::; PARA AS VAGAS NO SERVIÇO DE SAUDF.

Art. 68. Todos os Jogares de que se compõe o quadro do
. Serviço de Saú:lc r;crão preenchidos mediante concurso.
Art. ti~l. As inscriprües serão sempre feitas para medico ou
'
cirurgião.
Art. 70. Os concurrcntcs apresentarão documento legal de
habilitação por uma d:ls Faculdades officiaes ou reconhecidas do
paiz, folha corrida c provas de serem brasileiros e não terem mais
de 35 annos ele idade. Serão submettidos á inspecção de saúde no
acto da inscripção, não se acceitando os que forem julgados incapazes por molestias ou defeitos physicos, ou não satisfizerem algum
dos outros requisitos.
§ 1.'' Os candidatos deverão tambem apresentar caderneta de
reservista ou certificado de alistamento, na forma do decreto de 4
de janeiro de 1923.
§ 2." A commissão julgadora, nomeada pelo commandante, sení
composta do director do Serviço de Saúde e de tres medicas.
§ 3." Nenhum official do Serviço de Saúde, inclusive o dlrector,
poderá fazer parte da commissão de exame, quando fôr parente, até
segundo grão, de qualquer dos candidatos, ou quando tenha qualquer outra incompatibilidade, devendo neste caso, ser substituído
por outro official do Serviço de Saúde ou por um medico, official
superior do Exercito, Armada ou Policia Militar, si se tratar de
incompatibilidade do major director.
§ 4." Para os concursos de oculista, dentista e bacteriologista, dois dos mcdicos serão substltuidos por especialistas,
officiaes do Exercito, da Armada ou da Policia Militar, requisitados
pelo commandantc, por intermedio do Ministro da justiça e Negocios
Interiores
.
§ 5. Para o concurso de pharmaceuticos, dois dos medicas
serão substituídos por pharmaceuticos da corporação.
Art. 71. Nos concursos deverão ser observadas as seguintes
prescripçües:
§ !." As inscrioções serão feitas na Secretaria do Corpo, em
livro especial, no prazo de trinta l~ias, contados da data do edJtal
publicado 11·' !Jiario Oj[icial, scudo permlttido fazel-as por procuração.
0
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§ 2. 0 A tnatetla do concurso constará :
1o1 para medico ou cirurgião :
a) de uma prova escripta sobre um ponto sorteado entre quinze
de pathologla medica, ou quinze de pathologia cirurgica, sobre
assumpto corrente de medicina ou cirurgia e formulados no acto
pela commissão examinadora, dando-se para essa prova o prazo de
quatro horas, que será improrogavel ;
b) de uma prova de medicina operatoria, sobre cadaver, em
quinze pontos formulados no acto, requisitando o commando ao
director da faculdada de Medicina o respectivo material para sua
execução em um dos respectivos amphitheatros;
c) de duas provas praticas respectivamente de clinica medica c
cirurgica, para cuja execução a commissão assim se guiará: nas
provas de clinicas serão sorteados os doentes (do hospital da corporação ou de outro hospital, a juizo da comrnissão) c os car.didatos
terão duas horas para justificar, em ligeiro resumo escripto, o seu
j~&izo clinico, requisitando o auxilio de todos os meios disponíveis,
a seu alcance, si assim julgarem neccssario para completar o
seu diagnostico ;
d) de uma prova oral estudada com vinte e quatro horas de
antecedencia, sobre quinze pontos de pathologia medica ou quinze
de pathologia clrurgica, sorteados entre os formulados no acto de
cada prova, pela commissão examinadora, devendo os candidatos
fazer a explanação publicamente durante meia hora.
2°, para medico oculista: (que scr<i capitão sem direito a
accesso):
a) de uma· prova escripta sobre um ponto sorteado entre os
quinze formulados na occasião pela commissão c que versarão sobre
pathologia ocular, dispondo o candidato para a feitura dessa prova
do prazo de quatro horas;
b) de uma prova pratica de clínica em um doente escolhido pela
commissão examinadora, entre os existentes no hospital da corporação e, na falta destes, em outro hospital a juizo da comrnissão,
que dará ao candidato uma hora para examinar e firmar, por
escripto, a sua opinião sobre o caso clinico;
c) de urna prova pratica de medicina operatoria em cada ver, cujo
assumpto versará sobre cirurgia ocular, sorteado na occasião entre
os quinze pontos formulados pela com missão, c para cuja rcalisação, que durará urna hora, serão tomadas as providencias consignadas no final da lettra b do n. 2 deste artigo;
d) de urna prova oral, de trinta minutos, estudada com vinte e
quatro horas de ante::edencia sobre um ponto sorteado entre os
quinze formulados pela comrnissão sobre: - manifcstaçõps oculares
da pathologia interna, refracção c hygicne ocular.
3•, para os pharmaceuticos:
à} de prova escripta sobre chimica inorganica, organica e analytica entre quinze pontos formulados pela comrnissão no acto da
prova e para cuja execução os carHnhtos terão trcs horas impro
roaaveis ·
o b) d~ duas provas praticas, de caracterisação de uma substancia dada a exa·nc, afim de determinar sua natureza, c de manipulação pharmaccutica;
c) de uma prova oral, c:;tudaJa com vinte I? quatro horas de
anteccdencia, sobr.~ um ponto entre trinta forrnulan os c sorteados
pela com missão, relativo a pharmacia c therapcut ica e a respeito
do qual o candidato é obrigado a dissertar durante meia hora.
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4", para bacteriologista:
a) de uma prova escripta sobre um ponto sorteado entre os for;
mulados no acto da prova sobre um assumpto de chimica clinica~
bacteriologia c anatomia pathologica, dando-se um prazo de quatro
horas;
b) de uma prova pratica sobre um ponto sorteado entre os fornrularios no acto da prova c relativos a assumpto de chimica clínica,
b.J.ct·~riologia c anatomia-pathologica, requisitando o commandante
;i Directoria da Faculdade de Medicina o respectivo material, e
tendo o,; ca:dillatos dua~ horas para justificar em ligicro resumo
c~cripto o s~u juiw, com o auxilio de todos os meios indispenSilveis c ao scu alcance para completar a prova;
c) de U"l·l prova oral estudada co'n vinte c quatro horas de
antccedcncia sobre um ponto de chimica clinica, baderiologia e
anatomia pathologfca, sorteados entre os formulados no acto de
cada prova, devr.•ndo o candtdato falar publicamente durante meia
hora.
5°, para dentista:
a) de uma prova escripta sobre um ponto sorteado entre os
formulados no acto da prova relativs a assumpto de anatomia
dcscriptiva da cabeça e anatomia medico-cirurgica da cabeça, com
o prazo de quatro horas;
b) de uma prova pratica sobre um ponto sorteado entre os
formulados no acto da prova c relativos a assumpto de prothese
dentaria, tendo os candidatos duas horas para justificar em ligeiro
resumo escripto o seu juizo, com o auxilio de tsdos os meios disponíveis e ao seu alcance para completar a prova;
c) de uma prova oral estuda com vinte e quatro horas de
antecedencia sobre u~n ponto de hygiene da bocca, therapeutlca
dentaria e pathologia dentaria, sortesdo entre os formulados no
acto de cada prova, d~vcnúo o candidato falar publicamente durante
meia hora.
Art. 72. Tanto para a prova oral como para a prova pratica,
os candL!ato•; sC'rão divididos c 111 turmas, que não poderão exceder
de seis.
Art. 73. O candidato que, depois de tirar o ponto ou começar
qualquer prova, se retirar se•n a ter concluído ou preenchido o
tempo marcado, será considerado inhabilitado, salvo caso de mok~tia comprov;u' a pela junta medica da corporação.
Art. 74. No caso previsto na disposição anterior, suspendersc-;i o concurso, não podendo essa suspensão exceder de tres dias,
findos os quaes proseguirão as provas, sendo sorteados novos
pontos. Esta medida só será tomada uma vez, não tendo outros
casos de molestia cffcito suspensivo para o concurso.
Art. 75. Concluídas as provas, a commissão examinadora procederá, em sessão secreta, a duas votações: a primeira para habilitação dos candidatos c a segunda para sua classificação em ordem
nnmcrica de merecimento.
Art. 76. O candidato que não reunir maioria de votos não
se r;í classificado.
Art. 77. Do resultado do concurso será lavrada, pelo examinador menos graduado ou mais moço, uma acta citcumstanciada,
que será a!JSi.r~nada pelos examinadores e registrada em livro especi·t!rn ~nt ~ J·· ·ti111 h :t'B con:ar.3os, a:·chivado na Secrdaria do
Cotpo.
Art. 78. 11 li!\ta do~ classificados, as suas provas e uma cópia
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das actas serão remettidas com officio, dentro de oito dias depois
de terminado o concurso, ao commandante, que, por sua vez, as enviará no prazo de cinco dias ao Ministro da justiça c Negocios
Interiores.
Art. 79. O direito do candidato classificado á nomeação não
subsistirá além de um anno, contado da data em que terminar o conuso por elle prestado.
CAPITULO V
ATTRIBUIÇOES

Do commandante do Corpo .

Art. 80. O commandantc é rcsponsavel directo pela administração e disciplina do Corpo c obsen·ancia cxacta das prescrip(:Õ('S
regulamentares.
Art. 81 • Compete-lhe :
1", corresponder-se com o Ministro da justiça c Negocins Interiores sobre todos os assumptos relativos á administração, dandolhe conhecimento daquelles 411e excedam a sua alçada;
2", corresponder-se igualmente com todas as autoridades civis
e militares, chefes de repartições dependentes dos diversos ministerias sobre materia attincntc á bôa ordem e desempenho dos serviços a cargo do Corpo;
3", engajar e reengajar praças para o serviço ; punil-as, louvai-as, excluil-as, promovei-as, transferil-as de uma para outra
companhia, licenciai-as, dispensai-as, tudo de accôrdo com as
prescripções regulamentares ;
4", providenciar sobre a instrucção dos officiaes c praças, sobre
o serviço interno e externo do quartel, estações e postos, sobre o
material e trabalho de incendio, propondo ao Ministro as medidas
e alterações que convenha adoptar, afim de tel-as com a maior perfeição possível ;
5", impô r aos officiaes as penas em que incorrerem por faltas
disciplinares, propondo ao Ministro as que não forem de sua competencia;
6", publicar, diariamente, em boletim, as licenças, dispensas,
castigos e elogios e todas as alterações que de qualquer forma influam sobre os vencimentos dos officiaes e praças e sobre todo e
qualquer movimento de entrada e sahida de dinheiro pertencente
á Catxa de Beneficencia ou á de Economias; emfim, as ordens e
occorrencias que devam ser publicadas para conhecimento de todo
o pessoal;
7", nomear substitutos para os varias cargos, conforme estiver
prescripto ; designar as companhias e estações em que devam servir
os officiaes subalternos e transferil-os de umas para outras, segundo
a convenienca do serviço ;
.
go, mandar á inspecção de saúde os officiaes e praças, estas
quando doentes c aquelles desde que o requeiram; assignar as fés de
officio dos officiaes e as baixas das praças, authcnticar as certidões,
encaminhar os requerimentos dirigidos ás autoridades superiores ;
remetter, annualmente, ao Ministro, na época por ellc fixada, um
relatorio detalhado do movimento geral do Corpo ;
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9", rubricar todos os livros de ,escripturação pertencentes á
Secretaria, á Assistencia do Pessoal, á Asslstencia do Material,
á Contadoria e á lntendencia ;
10, autorizar a compra: de material necessario ao serviço e
obras do Corpo, fazendo carga aos respectivos responsaveis; ordenar a descarga dos artigos julgados em consumo ;
11 , nome:tr commissão para exame de todos os artigos fornecidos e para julgamento do material c semoventes que se tornem
imprestavcis;
12, designar, annualmcnte, commissões para balancear toda a
carga do Corpo, verificando sua exactidão e estado, procedendo
contra os responsaveis por faltas e estragos encontrados, si em
tempo não houverem conuuunicado e solicitado providencias;
13, comparecer aos incendios e assumir a direcção do combate
ao fogo, si assim julgar necessario; propôr elogios especiaes e
graduações para os officaes c praças que nelles mais se houverem
distinguido ou que se :-;ajam invalidado em acto de serviço, mediante parecer documentado da junta medica ; bem como as medalhas
de distincção, a que se refere o decreto n. 58, de 14 de dezembro
lfL' 1889 j
14, propôr a concessão de medalhas de que trata o decreto
n. (j,Q43, de 24 de maio de 1906, instruindo os respecttvos papeis;
15, não perm ittir que officiacs e praças façam alterações nos
uniformes adaptados:
16, não se afastar da Capital, sem permissão do Ministro;
17, encaminhar as petições, queixas ou representações que
forem dirigidas ao Ministro por officiaes e práças, exceptuadas,
porém, as que o forem em termos inconvenientes, as quaes fará archivar, publicando as razões do seu acto, e punindo os transgressores,
conforme o caso;
18, enviar até 31 de março de cada anno, á Directoria do Patrimonio, por intermedio do Ministro da justiça e Negocios Interiores,
as relações dos bens moveis, imrnoveis e semoventes pertencentes
;í corporação c que tenham sido adquiridos, alienados ou descarregados durante o anuo anterior ;
19, mandar syndicar, sempre que julgar necessario, por um ou
mais officiaes, as faltas que lhe conste tenham sido praticadas por
official ou praça da corporação, ou submetter os accusados a inquerito policial-militar ;
20, designar para auxiliar o serviço das repartições os officiaes
c praças que julgar necessario ;
21, nomear quem deva substituir os officiaes que não tiverem
substituto indicado neste regulamento;
22, convocar em boletim o Conselho Administrativo, cujas
sessões presidir;í;
?.3, ordenar que sejam restituídas, quando reclamadas, as quantias descontadas aos officiaes ou praças por effeito de prisão, desde
que tenham sido absolvidos ou quando os processos forem archivados antes de sentença final ;
24, requisitar transporte p~ra officiaes c praças por mar ou por
terra;
Paragrapho unico. O commandante, em suas faltas ou impedimentos, serú substituitlo pelo fiscal e residirá nas proximidades
do quartel.
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Do fiscal
Art. 82. O fiscal é o orgão directo para transmisslio das ordens
do commando.
Art. 83. Incumbe-lhe:
1•, inspeccionar os serviços do quartel, das estações e postos,
visitando com frequencia todas essas dependencias ;
2", fiscalizar tudo quanto se refira ao pessoal c material,
exigindo a mais estricta obscrvanch deste regulamento c do serviç(l
interno do Corpo ;
3", determinar c organizar os serviços dos officiacs c praças ;
examinar e vizar os papeis das companhias, pedido~; de material,
contas e documentos de entr<t•las e sabidas de dinheiro ; rubricar
os livros de escripturação das companhias e da Assistencia do Pessoal; verificar a qualidade da forragem fornecida; assistir, sempre
que fôr possível, aos exercidos c ao pagamento dos vencimentos
das praças; 111andar passar revistas incertas de fardamento; estudar
as partes diarias do serviço, syndicando c apurando a verdade dos
factos; finalmente, informar diaria:nente o com mando de todas
as occorrencias ;
4", propôr ao commandante as modificações que achar convenientes ao serviço do Corpo, tendo em vista as prescripçõcs deste
regulamento ;
5", observar o comportamento, aptidão e defeitos dos officiaes
e sargentos do Corpo, intervindo com a sua autoridade ou recorrendo á do commandantc, quando fôr mistér cohibir qnalquer
abuso;
6", averiguar todas as faltas que forem imputadas aos officiaes
e praças do Corpo, ouvindo os acc11s:1dos e prestando :>.o commandante as devidas informações ;
7°, presidir as com missões de concurso para promoção das
praças; indicar a commissão qr:c deva inventariar os objcctos dei·
xados pelos officiaes do Corpo que falleccrem c não tiverem família ; providenciar, quando houver falta de subalternos nas companhias para assistir aos exercício:. ou ao pagamento dos '·cncirnentos
das pracas, de modo qne c:s:t~ f<:ltas sejam snpprillas por outros
officiaes';
8", encaminhar ao commandantc, com previa critica, todos os
themas e provas de fim de a111~o. dadoc; pelos commandantes de
companhia ás suas praças.
Art. fl1. Na Rll:l f:1lta nu in1pr:dimcntn ~;erá o fi~'c;d suhstituido
Jult:rlrt:tlll''"''' J~<:ln llt:tfol '""h ""'h"• dt1 r.:"rJl'•; <: ,,Jnir~:tdr, a
r<•flltlh j111rlo ao qu:11 td e :1 •:ortlp:tl e•·r:r ao!: Íll<:t:ndlo::, cunlonnc a
c(;cala, cal.lt:mln-lhc substituir o corlllllaadantc quando clle esteja
afastado do exercício de suas funcçõcs, resolver e providenciar
sobre qualquer assumpto, C!tl seus impedimentos ou ausencia foruita, tlando-lhe! parte das providencias que houver tomado.
CAPITULO VI
DA ASSISTENCIA DO JIIATI'RJAL

Art. S:í. A' Assistencia do Material compete:
1", a guarda c conservação do material de qualquer cspecie e
natureza recebido dos fornecedores ou dos dc:;!:wamcntos c repar-
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tições e do quartel em serviço ou não, o que tudo será escrlpturado
de accôrdo com os modelos que vigorarem ;
·
2°, organisar o processo para o que a corporação necessitar,
nos moldes do Codigo de Contabilidade Publica;
3°, o fornecimento de artigos pedidos pelos destacamentos,
companhias e repartições;
4", a conferencia dos mappas de carga e descarga enviados
pelas companhias, destacamentos, officinas e repartições, bem como
do de fardamentos recebidos e distribuidos pelas companhias ;
5", a orvanisação dos mappas gerae rn de carga c descarga.
Art. 86. A Assistencia do Material compor-se-á de duas
secções, sendo uma de material c outra de fardamento, alfaiataria e
remonte de calçado.
§ 1. o A secção de fardamento, alfaiataria e remonte de calçado terá designação de priu•cira, comprehendendo: fardamento,
roupa de cama, instrumental e accessorios para musica, artigos de
expediente e de limpeza, utcnsilios para o rancho, material bellico,
equipamento, arrciamcnto, ferragens, muares, artigos de alfaiataria
c para remonta de calçado .
. § 2. o A secção de material terá a designação de segunda, comprchendcndo material de iucendio e accessorios, material de con·
strucção c ferragens, material photographico, typographico e de
elcctricidadc c accessorios, moveis, utensilios, vasilhame, etc.
Art. 87. O encarregado da primeira secçãb será o tenente in·
tendente e o da segunda um 2° tenente, tirado do quadro das com·
panhias, sendo aquellc auxiliado pelo sargento intendente.
Art. 88. O 1° tenente intendente e o 2° dito, chefe da segunda
secção, não correrão para incendio nem farão outro serviço, salvo
casos excepcionaes.
Art. 89. Além do sargento intendente, haverá o numero de
praças necessario, sob proposta do director.
Art. 90. Ao Dircctor t.la Assistencia do Material, compete:
1°, a iniciativa e responsabilidade na direcção dos diversos serviços, no que será auxiliado pelos demais officiaes t.le sua repartição;
zo, inspeccionar quinzenalmente toda a escripturação da Assistenda do Material dando parte, para que sejam tomadas providencias, de qualquer irregularidade que encontrar;
3°, conservação do material rodante e fluctuante, apparelhos,
ferramentas c mais materiacs para incendios, em serviço ou não;
4'', o e;:am(; c instJccção dos artigos e do material adquirido
p:1ra o serviço, fazendo-os pesar, medir ou contar;
5", a organisação do mappa geral de carga e descarga e sua
conferencia com os t.los commandantes de companhias, estações e
chefes de repartições e de officinas ;
6", providenciar para que os depositos sejam organisados de
modo que o material esteja todo catalogado por quantidade e especie;
7°, mandar organisar c visar os pedidos em vias, c tudo que
fôr preciso para supprimento dos dcpositos, devendo, antes de
suhmettcl-os ao despacho do commandante, apresentai-os ao fiscal ;
H0 , remettcr ao Director da Contadoria os pedidos, afim de que
o mesmo faça a declaração de ter sido o empenho da despesa deduzido das respectivas consignações, providenciando ainda para que
a<> primeiras vias sejam entregues aos fornecedores, afim de acom-
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panharem os artigos fornecidos quando estes derem entrada no res~
pectfvo deposito ;
go, adquirir no mercado, quando lhe fôr ordenado pelo commandante, os artigos para o Corpo, de accôrdo com o Codigo de
Contabilidade Publica ;
10, receber todas as contas acompanhadas dos pedidos ou requisiçOes que as motivaram, visando os attestados ou recibos passados pelos encarregados do deposito e enviando-as ao director da
Contadoria, tendo em vista o disposto no n. 8;
. 11, proceder de modo a ter sempre em deposito as peças de
uniforme necessarlas, bem como os artigos previstos nas diversas
tabellas de distribuição em vigôr ;
12, não permittir que sejam recebidos nos depositas artigos re:ncttidos pelas companhias, destacamentos, officinas ou repartições,
sem a competente guia de recolhimento, despachada pelo commandante c na qual deve lançar o seu visto ;
13, acompanhar c dar os esrlarccirncntos precisos :·t comrnissão
nomeada para balancear a carga do Corpo;
14, prestar ao commanclantc, ao fiscal, chefes de repartiçõçs c
offlcl11as 1111 tlelll's requisitar todas as inforrnaçf•es neecss:uias ao
st•rv Iço ;
15, IIHslgn:tr os <'dltaes rh:u11ando concmrcncia para fornecimentos ou serviços a prestar;\ corporação, c para a venda de animacs 011 artigos ltnprcstav!'ls, providcndando para a lavratura dos
re~pct"tivos contractos ;
tn, n•mcttcr ;w ~~omm:uubntc, em janeiro, at~ o dia t!í, a relação dos serviços feitos pela repartlçfto durante o anno anterior
afim de constar do rclatorio geral ;
11, communicar ao conunandantc, por intermedio do fiscal,
quando qualquer fornecedor incorrer em multa ;
18, solicitar ao commandantc, quando julgar conveniente, a
nomeação da commissão que deverá dar em consumo os artigos em
máo estado e recolhidos á Assistencia do Material ; assim como
examinar os artigos fornecidos pela concurrcncia antes dos mesmos
serem acceitos ;
19, não consentir que sejam conservados fora da carga artigos
entrados na Assistencia do Material, bem como sahir objecto algum
sem documento legalisado ;
20, propôr as praças que devam servir como empregados da
repartição.
Art. 91. O director da Assistencia do Material residirá nas
proximidades do quartel, comparecerá aos incendios, de accôrdo
com a escala, e resolverá tudo quando se referir ao material c mais
serviços a cargo de sua repartição.
Paragrapho unico. Quando afastado do exerci cio de suas funcções, será substituído, interinamente, por um dos commandantcs
de companhia, designado pelo com mandante.
Art. 92. A Assistencia do Material funccionará todos os dias
uteis das dez até a hora em que se encerrar o expediente do quartel,
salvo motivo de força maior, em que o expediente poderá ser prorogado. ou feito em domingos c feriados.
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CAPITULO VII
DA ASSISTENCIA DO PESSOAL

Art. 93. A Assistencia do Pessoal está immediatamente subordinada ao fiscal, e terá, além do assistente, mais o sargento ajudante
c os officiaes e praças necessarios ao serviço, a juizo do commandant!! e sob proposta do assistente.
Art. 94. A' Assistencia do Pessoal incumbe:
1", inteirar-se diariamente de todo o movimento do pessoal do
quartel e das estações, apurando a força prompta, depois de conferir
as partes e og respectivos mappas ;
2", organisar todo o expediente que tenha de ser assignado
pelo fiscal;
3'', organisar o boletim, bem como os mappas c outros papeis
q11c com cllc se relacionem ;
4", cscal:lr diariamente o pessoal nccessario aos serviÇos do
Corpo, pedindo üs companhias, officinas c repartições o numero
de praças prech;o ;
5", organisar a rclaçiío de officiaes e praças que devam ser des•
Ltcadas, de accúrdo com a respectiva escala·
()", remcttcr ao Serviço de Saúde, de ordem do commandante, a
relação dos officiaes, praças c civis que requeiram licença para trat:unento de saúde, rcengajamento, praça, ou sejam mandados á inspl'cção por qualquer motivo;
7", a guarda c conservação de todas as partes diarias, mappas,
originaes dos b0lctins e outros que se relacionem com o serviço da
Assistencia.
Art. 95. A' Assistencia do Pessoal serão subordinados : o
instructor de infantaria, o de gymnastica, as escolas, a bibllotheca,
o cincmatographo e os casinos de offlciaes e sargentos.
Art. 96. Ao assistente do pessoal incumbe:
1", dirigir todo o serviço da repartição ;
2", conhecer perfeitamente todas as ordens e disposições concernentes ao serviço do Corpo de Bombeiros ;
3", fornecer aos chefes de repartições, commandantes de companhias e de destacamentos o boletim do Corpo;
4", detalhar o serviço dos officiaes e praças ;
5'', assistir e dividir a parada, observando o asseio c uniformidade dos fardamentos ; e aos exercidos geraes, vigiando o exacto
cumprimento das instrucçõcs e ordens do commando por parte dos
instructores, officiaes e praças;
6", assistir a distribuição do boletim ;
7'', organizar a minuta do boletim, de accôrdo com os despachos
exarados nas partes, requerimentos e demais papeis, submettendo-a
;í approvação do fiscal antes da publicação ;
8'', organizar o mappa de força geral, bem como o da car~a dos
objectos existentes na repartição, sob sua inteira responsabihdade;
9", velar para que haja o maior escrupulo e exactidão na escripturação dos livros a cargo da Assistene1a do Pessoal, bem como
na dos papeis que tenham de ser por ella fornecidos;
10, não permittir que qualquer resolução do commando seja
conhecida antes de publicada no boletim;
11, enviar á secretaria, afim de serem ali archivados, os docnmcntos que tiver recebido c cujos despachos tenha cumprido, bem
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como as partes diarias e demais papeis que devam ser guardados
naquella repartição, archivando na Assistencia do Pessoal os mappas
escalas e roteiros ;
12, organizar e assignar a relação de moradia dos officiaes, affi~
xando~a no Estado-Maior ;
13, ser activo, vigilante e dedicado, no exercido de suas
funcções, de modo a estar sempre prompto em todas as occasiões
necessarias ;
14. propôr as praças que devam servir como empregados da
repartição.
Art. 97. O assistente do pessoal residirá junto ao quartel,
comparecerá aos incendios conforme a escala c, nos casos fortuitos
da ausencia do fiscal, providenciará sobre tudo que se referir ao
pessoal.
Paragrapho unico. Será substituido, quando afastado do exercido de suas funcções, pelo capitão mais antigo do Corpo.
Do Secretario

Art. 98. O cargo de secretario será exercido por 1" ou 2" tenente da escolha do commandante, tirado dentre os subalternos das
companhias.
Art. 99. Cabe-lhe:
1", organizar e expedir toda a corrcspondencia, segundo as
ordens do commando ; reunir e levar ao seu despacho a correspondencia a elle dirigida e os papeis relativos ao serviço, os quaes
tenha que visar, rubricar, authenticar ou delles tomar conhecimento,
2", trazer em dia a escripturação e archivo da secretaria, não
podendo deixar sahir livros e documentos sem conhecimento do
commandante c por sua ordem, mediante recibo, exceptuando aquelles que sejam necessarios á Assistencia do Pessoal, em horas de
expediente, para esclarecimento e detalhe do serviço ;
3", prestar esclarecimento necessario ás repartições, commandantes de companhias c officiacs, quando não se tratar ele assumpto
reservado;
4", cscripturar pessoalmente a correspondcncia reservada,
fazendo registral-a em um caderno protocollo, em que será passado
o competente recibo ;
5", conferir c subscrever as certidões c fés de officio c demais
vapeis congeneres ;
6°, conferir c authenticar as copias dos documentos existentes
na secretaria, feitas por ordem superior;
7", distribuir o serviço pelos escripturarios, amanuenses e au~
xiliares de escripta, fiscalizando todo o pessoal de modo a manter
na secretaria a maior ordem c disciplina ;
8°, solicitar á repartição competente o material ncccssario ao
serviço por meio de pedidos, conforme modelos adoptados ;
9", trazer sempre em dia o mappa carga elos objcctos existentes
am sua repartição;
10, propôr ao fiscal as praças que devam servir na repartição;
11, trazer o archivo na melhor ordem, organizando os respectivos catalogos, sendo responsavcl directo por toda e qualquer
irregularidade verificada nos livros, documentos c mais papeis;
12, conferir no dia determinado n mappa carga da secretaria;
13, não fornecer nem permittir que o pessoal da secretaria
forneça quacsquer dados sobre livros, documento:; e mais papeis da
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repartição, sem que receba ordem superior, t~alvo objecto urg4!nte
de serviço e com o conhecimento do commiUtdante e, na auseriCta
deste, do fiscal ;
··
14, ter a seu cargo a escripturaçlo dos apontamentoa par•, o
relatorio annual, o livro de estatistica de lncendlos, o do historlco
do Corpo e o de compromissos.
Art. 100. O secretario do Corpo será tambem o da Caixa de
Beneficencia, e, quando afastado de suas funcções, será substituído por um official subalterno designado pelo commandante.
Art. 101. O secretario residirá nas proximidades do quartel ou
de alguma estação, não correrá para incendios, nem fará outros
serviços, salvo casos excepcionaes.
.
Art. 102. O chefe da secretaria é o fiscal.

Do Intendente
Art. 103. O cargo de intendente será exercido por um to ou
2" tenente, proposto pelo director da Assistencia do Material.
Art. 104. Incumbe-lhe:
JO, conservar perfeitamente tratados e acondicionados os artigos a seu cargo, communicando ao director qualquer estrago ou
avaria que occorra;
2°, fazer pesar, medir c contar o que entrar para a sua secção,
não podendo deixar sahir objecto algum sem documento visado
pelo fiscal e pelo director da Asslstencia do Material;
3°, organizar e registrar os mappas de carga e descarga mensacs do fardamento, arreiamento e equipamento, etc. ;
4", prestar contas á Contadoria, mensalmente, das despesas
effectuadas por prompto pagamento, por intermedio do dfrector da
Assistencia do Material ;
5•, dirigir o rancho do quartel central, organizando, mensalmente, o respectivo balancete, acompanhado dos documentos das
despesas feitas, que será remettldo á Contadoria por intermedio do
director da Asslstencia do Material;
6", remetter á Contadoria, por intermedlo do dlrector, até o dia
25 de cada mez, a relação dos descontos a eftectuar nas folhas de
vencimentos dos officiaes e praças bem como a dos serviços prestados por praças reformadas ou civis, com dlscriminaçlo das importancias, nurneros e dias de trabalho;
7•, propôr ao director da Assistencia do Material o pessoal
ncccssario aos trabalhos que lhe estejam affectos;
8", assignar c entregar ao director da Assistencia do Material
os pedidos dos artigos que forem necessarios ao serviço.
Art. 105. O intendente é o auxiliar immediato do dlrector da
Assistencia do Material, morará nas proximidades do quartel ou
das estações e será substituído, quando afastado de soas funcções,
por um official subalterno, sob proposta do dlrector ao fiscal.

Do Comrnandante de Companhia
Art. 106. O commandante de companhia é o responsavel pela
rigorosa applicação das disposições regulamentares concernentes á
co111panhia c pela instrucção que deva dar ás praças.
Art. 107. Compete-lhe:
to, conhecer e applicar os regulamentos e ordens em Yigôr, a
escripturação geral do Corpo e, sobretudo, a da companhia, pela
Lei• de 1923 -
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qual zelará com o maximo cuidado, mantendo em dia Si!IIS livros c
todos os pàpeis regulamentares ;
2•, ter conhecimento perfeito do manejo c applicação dos apparelhos e matedal empregados no serviço de incendio, estando familiarisado com todos os toques de corneta, regulamentos c instrucções
adoptados no Cor ,o;
3", organisar a receita e a despcza d:t companhia ; assignar as
folhas mensacs dos v<:nc:imentos das ,;raças ; receber do pagador a
respectiva importancia e fazer o pagameuto ás pt aças em presença
dos offfciaes subalternos da companhia promptos no quartel;
4", dar parte por escripto das occorrencias havidas na occasião
dos pagamentos, mettctonando os nomes das praças que não foram
pagas e os motivos ;
5•, re olher á Contadoria, no prazo de 48 horas, os vencimentos
laS praças não pagas, afim d · o serem logo que reclamem;
6", abohar com pontualidade as peças de fardamento, a que
tiverem direito as pr,tças, falcndo os respectivos lançamentos nos
livros;
7 ', observar que as praças não alterem os uniformes e que os
tragam asse a dos; conservar os alojamentos limpos, as camas cuidadas e dispostas em ordem e com uniformidad·~ ; manter a arrecadação em ordem e todo o material ali existente em bom estado de
conservação ;
8", encaminhar convenientemente informados 03 requerimentos
dos officiaes e praças da companhia ;
go, instruir as praças do seu commando 110 modo por ou e devem
proceder em todas as occasiões do serviço e observar se desempenham os seus deveres com exactidão ;
10, fazer comparecer aos exercícios o maior numero de praças,
possível, organisando, no fim d<J anno, themas cscriptos, que depois
de resolvidos serão encaminhados ao fiscal;
11, conhecer a aptidão, mediante ptovas individuacs, as habilitações e os defeitos de .:ada um dos seus commandados, de modo
a poder pre,tar, promptamente, qualquer informação sobre elles;
12, organisar 110 fim do anno uma prova do seu pessoal, mediante um prog.ramnm aptesentaclo préviaménte ao fiscal c que, uma
vez realizado, terá o destino consignado no n. 10;
13, inspeccionar com a maxima attenção os papeis que tiv~r de
assignar ou rubricar afim de evitar erros ou omissões;
14, não consentir que pessoas estranhas á corporação pennaneçam no local em que se effectuat o _Pagamento das praças;
15, não fazer descontos nos venctmentos das praças a não sct
os regulamentare' ou publicados em bdetim ;
1t:i, propôr o sargento que deve encarregar-se da arrecadação
de sua companhia i
17, communicar por escripto ao fiscal, dentro de lres dias antes,
quando alguma praç t h 1ja co cluiúo o se H tempo de serviço c não
tenha requerido reengajamcnto i
18, verificar que sejam pt éviamentc marcadas com o nllinero de
praça c data da distribuição, todas as peças de fardamento a citas
destinadas ;
,
19, exigir dos officiaec subalternos a coadjuvação que delles
necessitar a bem d;-t ordem, instrucçiio, disciplina e escriptmacão
da companhia;
'
20, lêr diaíiamcnte o boletim do Corpo, hncando no fim a palavra ~ Sciente ~ c sua rubrica ;
·
21, não se <Jfastar do quat te I, :~ menos que :seja com permissão,
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durante as horas de expediente; fazer os serviços que lhe couberem por escala e os extraordinarios que lhe forem determinados.
Art. 108. Quando afastado de suas funcções, o commandante
de companhia será substituído pelo coadjuvante de companhia mais
antigo, e n .s impedimentos fortuitos pelo ~;eu coadjuvante; na falta
deste, successivamente, pelos segnndos tenentes promptos no quarel, por ordem de antjguidJdc.
Do Coadjuvante de Companhia

Art. lll9. O tenente coadjuvante de companhia é o inunediato do
respectivo conunandantc, a quem auxiliará na manutenção da disciplina e applicação das disposições regulamentares c dos boletins.
Art. 110. Compete-lhe:
1", conhecer os regulamentos e boletins em vigor; a escripturação e papeis da comp"nhia ; manejo e applicação dos apparelhos
c material usados no serviço de incendio; distinguir com facilidade
os differentes toques de corneta e ter perfeito conhecimento dos re~~ulamentos de instmcção adoptados no Corpo;
2", auxiliar o com mandante da companhia no pagamento de
vencimentos c fardamentos, nas revistas de fardamentos e em todos
os serviços intcrnoc; da compiinhia, nos quaes necessita de sua
coadjuvação;
3", conhecer todo o material a cargo da companhia e zelar pelo
que lhe fôr distribuído ;
4", fazer os serviços que lhe caibam por escala c aquelles para
que for extraordinariamente designado;
5°, fazer um estagio na instrucção de hydrantes, durante seis
mezes, demonstrando depois desse tempo real aproveitamento;
6", lêr diariamente o boletim do Corpo, lançando no fim a pa~
l:tvra "Sciente, e a sua rubrica.
Art. 111. O coadjuvante da companhia será substituído, quando
afastado de suas funcções, pelo subalterno mais antigo, prompto
para o serviço, no quartel.
Do Chefe de Estação

Art. 112. Os 2" tenentes chefes de estação são auxiliares dos
commandantes de companhia e;n todas as suas flmcções nos servicos internos da companhia, qua do promptos no quartel, e cabe-lhes
ó commando das diversas estações, si para elles nomeados.
Art. 113. Incumbe-lhes:
1", manter a disciplina entre seus subordinados, vigiar pela
applicação cxacta dos preceitos regulamentares c dos boletins e pelo
manejo e applicação do material usado na extincção de lncendio,
distinguir com facilidade os varios toques de corneta e ter petfeito
conhecimento dos regulamentos de instrucção adaptados no Cotpo;
2", conhecer a escripturação da companhia e todos os papeis de
serviço;
3'', assistir c auxiliar o pagamento dos vencimentos e fardaunmto ás praças, c auxiliar o comma·1dantc da companhia nos servkos internos da mesmn, conforme lhe fôr designado;
' 4", conhecer todo o material a cargo da companhia e zelar pelo
que lhe fôr distribuído;
,
5'', lêr diariamente o boletim do Corpo, lançando no fim a pa<tvra c Sei ente ~ c sua rubrica ;
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Art. 114. Quando no commando de estação, compete-lhe:

1•, permanecer dia e noite na estação, onde residirá, não podendo afastar-se sem permisslo;
2", cuidar com o maior zelo de todo o material e dos muares a
seu cargo;
3d, dar instrucção ás praças, de accôrdo com os programmas;
4", requisitar á Assistencia do Material todos os objectos e
materiaes precisos para o serviço da estação, os quaes só serão
fornecidos com o visto do fiscal ;
5•, conhecer a rêde de abastecimento de agua pertencente á
zona de sua estação;
6", organizar e ter e n dia toda a escripturação de sua estação
e escalar o pessoal para serviço ;
7•, fazer a parte dia ria das occorrencias, de accôrdo com o modelo adoptado ;
s•, ser o director da escola de 1o gráo de sua estação ;
9•, dirigir os trabalhos de extincção de incendio, quando correr a sua estação, até que se apresente offlcial mais graduado a quem
caiba a direcção: fazer parte circumstanciada do inccndio, respondendo aos quesitos formulados, no modelo proprio, c addicionando
as informações que julgar convenientes.
Art. 115. O chefe de estação terã uma vez por semana 24 horas
de folga.
Art. 116. O chefe de estação será substitui do nos seus impedimentos fortuitos pelo sargento respectivo, ou por um official ou
sargento que seja para esse fim designado.
CAPITULO VIII
DO SERVIÇO DE

~AUDE

Art. 117. O Serviço de Saúde será constituído pelos medicos,
pharmaceuticos, dentista e bacteriologista, com os postos constantes do quadro cA•, sob a direcçiio de um director com o posto de
major.
§ 1. • Os postos de tenente-coronel medico, um de major medico,
o de major pharmaceutico e a primeira vaga de capitão pharmaceutJco não serão preenchidos.
. § 2.• Os actuaes offtciaes do Serviço de Saúde contl.nuarão a
exercer. as suas funcçl'ies emquanto permanecerem em actlvidade.
Art. 118. O Serviço de Saúde se comporá mais:
a) do pessoal fixado no respectivo quadro ;
b) de um hospital para tratamento dos officiaes, praças e
teformados da corporação, contendo tref; enfermarias: a de cirurgia, a de medicina e a de tratamento de molestias syphiliticas,
venereas e parasitarias, e uma secção para, temporariamente, isolar
tuberculosos ;
c) de um laboratorio pharnncentico provido de drogas, medicamentos e apparelhos necessarios, dividido em: pharmacia e
secção de. manipulação dos preparados medicinacs, inclusive os
hypodermtcos ;
d) de cinco gabinetes, devidamente apparrlhados: um de bacteriologia, um para tratamento de molestias de olhos, um para
tratamento de molestias de nariz, garganta c ouvidos, outro de
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clinica odontologica e o ultimo para exame de rais X, electro-therapia e massagens ;
e) dos gabinetes medicos, salas de operações e de repouso dos
operados;
f) de um almmcarlfado;
g) de um necroterio convenientemente apparelhado.
Art. 119. Fica instituído, sem augmento de despeza, um q11adro
de enfermeiros e padioleiros, que terá, além do actual primeiro sargento enfermeiro-mór, o numero de praças necessario, a juizo do
com mando e sob proposta do dil ector do serviço de saúde.
Art. 120. A<> despezas do hospital, para as quaes não haja
dotação orçamentaria, serão pagas pela Caixa de Economias, si esta
comportar.
Art. 121 . Consideram-se pessoas da familia dos officlaes e praças
para os effeitos de visitas medicas domiciliares: a mulher, filhos
menores, mãe viuva, pae valetudinario, filhas solteiras e vluvas.
Art. 122. o~ medicog, em suas prescripções, lançarão mão dos
meios thet apeuticos q ttc a indicação clinica lhes suggerir, receitando, porém, de preferencia, os medicamentos existentes na pharmacia, quando estes forem succedaneos daquelles que a observação
clínica indicar.
Art. 123. As juntas para inspecção de saúde, em caso de refornn e aggregação, terão a denominação de cjunta superior• e
serão compostas de todo;. os medicos da corporação, presididos
pelo director ou, na sua falta, pelo seu substituto lmmediato em
graduação, reunindo-se, ás quartas-feiras e sabbados, ao meio-dia,
na sala de inspecção on, fóra desses dias, quando determinado pelo
com mandante.
Para os outros casos as juntas terão a denominação de cjunta
ordinaria", e serão compostas de quatro membros, que serão: o
director, o medico de dia, o de emergencia e o oculista, funccionando esta junta diariamente.
Paragrapho unico. Os medicas que tiverem funccionado na
junta ordinaria não poderão funccionar na junta superior quando se
tratar do mesmo caso.
Art. 124. São attribuições das juntas:
a ) inspeccionar officiaes e praças, que pedirem licença para
tratamento de saúde ;
b ) inspeccionar os candidatos a praça ·
c ) inspeccionar as praças para reenga{amento ;
d) inspeccionar os officiaes, quando requeJ erem, e as praças
doentes, por ordem do commando ;
e ) inspeccionar os officiaes e praças que pedirem reforma por
invalidez ;
f) inspeccionar os candidatos ás vagas de officiaes do Serviço
de Saúde.
§ !." Da~ decisões da junta ordinaria cabe recurso para o commandante e, por intcrmedio deste, para o Ministro da justiça e
Ne~;ocios Interiores, quando os officiaes se julgarem pt ejudicados.
§ ~." O recurso será interposto no prazo maximo de cinco dias.
Art. 123. Nas inspecçõcs de saúde de candidatos a engajamento, a junta deverá usar de todo o rigor, considerando a natureza
ardtta do serviro de bombeiro, e emittindo parecer definitivo no
mesmo dia, s;1lvo casos que demandem pesquizas.
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Do Director
. Art. 126. O director do Serviço de SaQde é o encarregado da
dlrecção e fiscalização do mesmo e de sua fiel execução.
Art. 127. Compete-lhe:
1•, inspecclonar o quartel, estações e postos, o maior numero
de vezes possível; e propor todas as medidas uteis á hygiene da.
corporação ;
2", organizar a escala do serviço dos l!IC'dicos c enfermeiro::,
mandando-a ao fiscal para os devidos fins ;
3•, apresentar annualmente um relatorio do que houver occorrido em sua repartição e no qual se evidencie a marcha de seus
serviços, propondo todas as medidas que possam melhorai-os ;
4", presidir o concurso dos candidatos aos lagares de medico,
pharmaceutico, oculista, dentista e bacteriologista;
5•, tomar parte na commissão de promoções para preenchimento
de vagas no Serviço de Saúde ;
6", nomear os medicm' que tenham de servir como peritos nos
corpos de delicto, communicando ao commandantc, por escripto,
para os devidos fins ;
7", propôr as praças que tenham de servir como empregados da
repartição ;
8", rubricar todos os livros de escripturação c!C' todas as depenclencias do Serviço de Saúde ;
9", organizar as instrucçõcs para a escola de enfermeiros e padioleiros, submettendo-as á approvação do com mandante;
10, zelar pelo asseio c regularidade de toda a escripturação,
bem como do material a ~.eu cargo.
Art. 128. O director do Serviço de Saúde terá a seu cargo o
serviço de estatística medica da corporação, o qual será feito se·
mestralmente, e de onde se deduzam a prophylaxia e methodo de
combate ás mo!estias mais comrnuns, para contra ellas apparelhnr-se.
Art. 129. E' da competencia dos demais medicas:
1", fazer «dia ao hospital~ alternadamente, cumprindo-lhe:
a ) acompanhar o Corpo para incendios, desabamentos e outros
serviços de soccorros previstos neste regulamento ;
b) fazer todo o ttatamento de urgencia dos doentes internados
no hospital, na ausencia do respectivo encarregado ;
c ) fazer o soccorro de urgencia nos accidentados em serviço,
annotando no respectivo livro a natureza das lesões;
d) fazer a revista medica, na hora determinada, registrando no
livro respectivo as alterações uecessarias ao tratamento dos officiaes e praças e as occorrencias havidas em serviço ;
e ) tomar parte na «junta ordinaria» de inspecção de saúde;
f) não se afastar do quartel a não ser para prestar o soccorro
constante do n. 6, a setviço 0~1 por ordem do co111mandante, scientificando ao official de dia e ao ntedico de emcrgencia para que estc
o substitua.
2", fazer o serviço de "cmcrgencia" alternadamente, cumprindo-lhe:
a) permanecer no quartel durante as hnra;~ ele PXpPdirntc ;
h ) pernoitar no quartel ;
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c ) quando afastado do quartel, ter facll e continua communicação com o official e medico de dia ;
d) fazer parte da cjunta ordinarfa,. de inspecção de saúde.
3", encarregar-se, mensal e alternadamente, de accOrdo com a
escala, do serviço das enfermarias de cirurgia, medicina, molestias
venereas e syphiliticas, e tuberculose, comparecendo ás mesmas ás
H horas, afim de passar revista aos doentes;
4", executar os serviços que lhes forem determinados e auxiliar os f.eus collegas nos actos cirurgicos, c em todos aquelles em
que seja nccessaria uma conferencia elucidativa do diagnostico;
5", dar consultas diarias, das 12 ás 15 horas, cabendo ao
.:medico de dia·• attender a qualquer consulta durante o seu serviço;
6", tratar, nas respectivas residencias, os officiaes, civis e
ptaças do serviço activo e suas famílias, aos reformados e suas
familias, desde que os mesmos residam a menos de 40 minutos do
quartel central, c quando isso for solicitado e houver recebido
ordem para esse fim do commandante ou do fiscal, e, fóra do expediente, do official "de dia "• devendo este dar sciencia áquellas
autoridades ;
7", permanecer no quartel até que seja substituído pelo que
entrar de serviço, c não se afastar do quartel, mesmo de folga,
havendo incendio 011 estando o material fóra c em serviço ;
8", communicar ao official «de dia», sempre que obtenha permissão do commando para trocar serviço, c delle ,;c afastar, temporariamente, deixando substituto.
Art. 130. Ao medico cirurgião incumbe attender, tambem, a
todos os casos de medicina;
Art. 131. Ao medico oculista compete:
§ 1." comparecer diariamente ao seu gabinete, nas horas de
expediente, ou fóra dellas, quando houver necessidade, afim de
attender aos officiaes e praças activos ou reformados e pessôas de
sua fami!ia ou que estiverem sob tutela dos mesmos ;
§ 2." attendcr aos chamados a domicilio das pessôas discriminadas no art. 121 ;
§ 3." snbmctter os candidatos a engajamento, que sejam apresentados <í inspeção de saúde, a exame rigoroso do funccionamento
visual;
§ 4." submetter á inspccção visual, annualtnente, as praças
que exerçam a profissão de motorista c as que tenham que ser
ndmittidas nesse serviço ;
5", praticar as intervenções cirurgicas de sua especialidade,
que se exigirem na hospitalisação do doente, fazendo-as no proprio
gabinete;
§ 6." visitar no hospital os operados, á noite, sempre que a intervenção o exigir ;
§ 7 ." zelar pelo asseio do gabinete c do instrumental nclle contido, sob sua inteira responsabilidade;
Art. 132. O medico oculista está directamente subordinado
ao director do Serviço de Saúde.
§ 1." não corrcrú par a incendio nem fará outros serviços, salvo
casos excepcionaes ;
§ 2." quando afastado do serviço por mais de 30 dias, por motivo de licença, será substituído por um especialista contractado
pelo commandante, ao qual caberá a parte dos vencimentos que o
cffectivo deixar de receber;
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§ 3. • terá como auxiliar de gabinete um enfermeiro;
§ 4.• terá o posto de capitão, porém, sem direito a accesso,

nos termos do decreto n. 13.696, de 19 de julho de 1919.
Art. l33. Ao bacteriologista compete:
§ t. • comparecer diariamente ao seu laboratorlo em horas de
expei:llente ou fóra dellas, sempre que houver necessidade, quando
reclamada a sua presença pelo director do Serviço de Saúde;
§ 2. • executar e annotar para os dados cstatistlcos todas as
pesqulzas chimicas e bacterlologicas ;
§ 3. • manter a sua secção apparclhada de maneira a poder rc·
solver qualquer questão que demande o seu veredictum;
§ 4." solicitar, pelos meios officiaes, o auxilio do Instituto Oswaldo Cruz, sempre que detle necessite.
Art. 134. O bacteriologista não correrá para incendio nem fará
outros serviços, salvo casos cxccpcionaes, c está dircctamente
subordinado ao director do Serviço de Saúde;
Paragrapho unico. Quando afastado do serviço por mais de 15
dias, por motivo de licença, será substituido por um especialista
contractado pelo commandantc, ao qual caberá a parte dos venci-mentos que deixar de perceber.
Art. 135. Ao cirurgião dentista incumbe prestar os trabalhos
de sua profissão aos officlaes, civis c ptaças do serviço activo, bem
como ás respectivas familias, comparecendo diariamente ao gabinete
durante as horas do expediente e fóra dellas, quando houver necessidwe, estendendo a sua acção aos domicilias, sempre que ella se
torne necessaria.
§ 1. • pela natureza de suas funcções está directamente subordinado ao director do Serviço de Saúde; não correrá para incendio,
nem fará outro serviço, salvo casos excepcionaes;
§ 2. o quando afastado do serviço por mais de 30 dias, por mo·
tivo de licença, será substltuido por um especialista contractado pelo
commandantc, ao qual caberá a parte dos vencimentos que o
eftectivo deixar de perceber.
Art. 135. A secção de raios X c clectro-thcrapia será dirigida
por um dos medicas da corporação.
Art. 137. Ao encarregado da secção compete:
§ I. o executar todos os serviços dessa especialidade, organizando o repositorio clinico e elucidativo dos diagnosticas;
§ 2. • manter a maior ordem em sua secção, propondo todas as
medidas necessarias para sua cfficiencia.
Art. 138. O medico encarregado da secção de raios X fará todo
serviço do Corpo, excepto o de cmetgencia e as visitas domiciliares.
CAPITULO IX
DA PHARMACIA

Art. 139. Annexa ao hospital haverá uma pharmacia provida
de. appa!~lhos, medicamentos c drogas, dirigida por um chefe e
dOIS aux1hares, sob a fiscalisação directa do director do Serviço de
Saúde.
Art. 140. A pharmacia terá, além de um deposito para guarda
de drogas e productos, uma sala para n!ilnipulaç;lo, nutra para re-
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cebimento e despacho do receltuario e um gabinete para escrfptu··
ração, guarda de livros e de papeis relativos ao serviço.
Art. 141. Terão direito ao fornecimento gratuito de medicamentos, pela pharmacia, os officiaes e praças activos e reformados
e os civis servindo no Corpo, que soffrerem desastre em acto ~e
serviço, ou adoecerem em consequencia de molestJas adquiridas em
serviço do Corpo.
Art. 142. Os medicamentos fornecidos aos officiaes e praças
activos e reformados, pensionistas da Caixa Beneficente, e aos civis
servindo no Corpo e suas respectivas familias, serão indemnisados
mensalmente, com dcsconhs nas folhas de vencimentos ou de
pensões.
Art. 143. Aos officiaes e praças activos e reformados, pensionistas, e aos civh> em serviço do Corpo, a pharmacia cobrará
20 ~ó sobre o preço do custo dos medicamentos manipulados na
mesma ou preparados adquiridos na praça e 30 % sobre os importados livres ele direito, percentagens estas que reverterão em part<.'s iguae,, em favor das Caixas de Beneficencia e de Economias.
Art. 14t. Os reformados ou pensionistas que, até o dia 10, não
tenham satisfeito suas dividas, ficarão privados de retirar medicamento até se quitarem.
Art. 14'í. As receitas não assignadas pelos medicos do Corpo,
bem como os pedidos de preparados para os sargentos e praças,
sómente serão despachadas depois do parecer do medico de dia.
Art. H6. O fornecimento de tudo quanto a pharmacia necessitar, para attender aos pedidos que lhes forem requisitados, será
feito pela Assistencia do Material, mediante um pedido diario, ao
respectivo director, remettido com a necessaria antecedencia, de
modo a não haver faltas, c assignado pelo chefe da pharmacia ou
seu substituto immediato.
Art. 147. A pharmacia funccionará permanentemente, segundo
a <.'scala do serviço dia rio e cem o pessoal designado.
Do C/zefc do Serviço da Pharmacia

Art. 148. Ao chefe do serviço da pharmacia, compete:
1", velar pela guarda e conservação de todo o material da
pharmacia e suas dependencias, sendo responsavel pelos extravios
e estragos q11c se derem por descuido ou negligencia;
2", dirigir todos os trabalhos da pharmacla e suas dependencias, distribuindo-os pelos seus subordinados, conforme a compe~
tencia de cada um;
3°, fiscalisar os serviços dos seus subordinados, dando pa1te
por escripto das faltas que elles commetterem ;
4°, orgauisar diariamente, até ás 11 horas, o pedido a que se
refere o art. 14G ;
5", solicitar do director ao Serviço de Saúde, quando julgar
necessario, para salvaguardar a sua responsabilidade, o exame e
ve1ificação do consumo dos artigos entregues ou inutilisados em
serviço; solicitação esta que se falá igualmente no caso de ser
necessaria a aparação de responsaveis por extravio ou estragos,
quer por incompetencia, q<1er por qualquer outro motivo ;
6", trazer em dia toda a escripturação da pharmacia, em livro
rubricado pelo director do Serviço de Saúde;
7°, conferir, visar e remctter á Contadoria, mensalmente, as
contas dos ofliciaes c praças cffectivos e reformados e dos civis é
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pensionistas, as quaes serão acompanhadas dos respectivos calculas,
determinando a percentagem a ser recolhida á Caixa Beneficente e
á de Economias ;
8", apresentar, mensalmente, um mappa demonstrativo do movimento do receituario, e, semestralmente, o balanço do stock de
drogas e apparelhos sob a sua guarda, com a discriminação das
respectivas avaliações ;
9", apresentar, annualmente, ao dircctor do Serviço de Saúde,
um relatorio de todos os trabalhos executados na pharmacia, afim
de figurar no relatorio geral, para ser apresentado ao Ministt o da
Justiça e Negocios Interiores;
10, propôr, por intermedio do director do Serviço d~ Saúde, os
empregados necessarios ao serviço.
Art. 149. O chefe da pharmacia não correrá para incendio nem
fará outro serviço, salvo casos excepcionaes.

Dos Plmrmaceuticns
Arl 150. Aos offíciaes pharmaceulicos compete:
§ 1." fazer "dia á pharmacia ~.conforme a escala, afim de verificar os medicamentos manipulados pelos praticas, sendo responsaveis por qualquer engano ou falta;
§ 2." aviar com promptidão c o maximo cuidadc todo receituario constante do livro do hospital e das receitas formuladas
pelos medicas do Corpo ;
§ 3." não substituir por outros o medicamento prescripto, ainda
que este não exista na phatmacia, nem alterar sua qt:antidade,
quando esta lhe pareça exagerada, cumprindo-lhe neste caso não
tomar nenhuma resolução sem consultar o chefe do serviço ou, na
ausencia deste, o medico de dia.
§ 4." registrar, no respectivo livro de formulas, todas as
receitas prescriptas ou visadas pelos mcdicos ;
§ 5." registrar no respectivo livro a parte das occorrencia'>
havidas durante o seu serviço, dirigida ao chefe do serviço ;
§ 6." conferir com minudencia a entrada de drogas c especialidades pharmaceuticas, pedidas pela pharmacia.
§ 7." confeccionai a lista dos pedidos e faltas para supprir as
quantidades gastas no aviamento de formulas, apresentando-a
diariamente ao chefe ;
§ 8." não entregar artigo algum de pharmacia ~;inão <í vista de
documento devidamente legalisado;
§ 9." assignar o pedido de que trata o arl. 14fi na ausencia do
respectivo chefe, dando-lhe sciencia, desde qtw o mesmo compareça;
§ 10. não se afastar da pharmacia durante as horas de expediente e fóra dellas sempre que houver necessidade, quando teclamado pelo director do Serviço de Saúde ou pelo medico de dia ao
Corpo.
Art. 151. Os officiaes pharmaceuticos não correrão para
incendio, fazendo no entanto, alternadanH"níP, '~Prviço na pilarmacia
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CAPITULO X
DA CONTADORIA

Art. 152. A Contadoria tem a seu cargo o exame da receita e
de8pesa lio Corpo, o processo de exame e legalisação das contas
enviadas ao Thesouro C' o pagamento das que lhe caibam pelo
1 Pp;ulamC'n to.
Art. 153. E' li<~ competencia da Contadoria:
1", a or1~anisação do pagamento men~al da folha dos officiaes
effectivos e praça!; reformadas;
2", conferir as folhas das ptaças effectivas, organisadas pelos.
commandantes de companhia;
3'', a escripturação dos livros precisos á bôa intelligencla e
discriminação dos dinheiros entrados e sahidos, de co11formidade
com as dispm;ições do Codigo de Contabilidade l'ublica;
4", a justificação dos creditas especiaes c suppletnentares,
acompanhada de tabella discriminativa;
5", o estudo dos artigos d:t ~ei orçamentaria para que as despesas não excedam os creditas votados nas respectivas sub-consignações ;
·
6", o lançamento das notas explicativas dos artigos e rubricas
das leis que os autorizaram, nos papeis concernentes a recebi- •nentos e pagamentos de dinheiro;
7°, a extracção das contas de artigos fornecidos ás repartições
publicas;
8", a classificação de todas as despesas effectuadas e autorisadas, segundo a sua natureza e especie e a respectiva escriptura~ão
::onveniente, por creditas, consignações, sub-consignações, sejam
ou não do exercício con,:ente ;
9", o registro dos compromissos provenientes das autorisações
de fornecimentos, passagens, transportes, encommendas, obras e
outros semelhantes, emanados de actos das autoridades competentes;
10, a organisação de um balancete mensal do estado dos creditas, communicando ao commandante no correr do mez si este
determin:~r nma compra que venha affectar profund:tmente um dos
creditas;
11, organisar a receita e a despesa da pharmacia e da banda de
musica e as dividas, descontos e consignações dos officiaes;
12, organisar mensalmente a receita e a despesa das companhias, conferindo-as com os respectivos com mandantes;
13, organisar e apresentar mensalmente ao commando um balancete da receita e despesa do Corpo;
14, fazer o empenho prévio de todas as despesas de accôrdo
com as instrucções que vigorarem;
15, funccionar todos os dias uteis das dez até á hora em que se
encerrar o expediente no quartel, salvo caso urgente e extraordinario em que seja necessario prolongar os trabalhos, ou seja
determinado que estes se cffectuem em dias feriados.
Art. 154. As contas a pagar pela Caixa de Economias serão
apresent~das em duas vias, que servirão para justificar a escripturação do livro caixa; :tquel!as cujo pagamento corra por conta dos
creditas consignados na lei orçamentaria, serão apresentadas em
trPs vi:~s, devendo remetter-se a primeira e a segunda, com os
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respectivos pedidos, á Secretaria da justiça, no maximo até o dia
18 de cada mez, para o necessario pagamento pelo Thesouro,
constituindo a terceira via documento do archivo.
Art. 155. O pagamento das contas será feito somente aos
respectivos signatarios, representantes ou legitimos procuradores,
que deverão renovar suas procurações em janeiro de cada anno,
observada a exigencia de attestado de vida do constituinte, em
junho tambem de cada anno.
Art. 156. Os documentos da receita constarão de uma só via,
d~claradas as importancias em boletim do Corpo.
Art. 157. As importancias das contas de fornecedores que,
avisados para recebei-aR, não comparecerem no prazo de oito dias,
serão escriptur a das em deposito, que prescreverá no fim de cinco
annos.
· Art. 158. A Contadoria retirará mensalmente do Thesouro
Nacional, por adeantamento, e mediante requisição do commando, a
quantia necessaria ás despesas com o pessoal, contas de fardamento, etc., ajustando as contas com a me~ma repartição dentro do
prazo de um mez.
Art. 159. As quantias abatidas dos vencimentos dos officiaes e
praças, as provenientes de economias feitas, no fardamento ou no
rancho, e o producto da venda de artigos imprestaveis, serão recolhidos á Caixa de Economias, depois de publicadas em boletim.
Art. IGO. O pagamento mensal das folhas e relações de vencimentos se fará por adeantamento, á vista dos respectivos
documentos, escripturando-se, porém, as despesas, na data em que
se concluir a conferencia, que não poderá ir além do dia 10 do
proprio mez da conferencia.
Art. 161. Haverá na repartição compartimentos apropriados á
guarda dos livros de receita, dos documentos de despesa e tambcrn
para os cofres.
Art. 162. Ao commandante será apresentada até o dia 15 de
fevereiro de cada anno, a proposta de orçamento da despesa da
corporação, no anno seguintL~, afim de ser enviado ao Ministro da
Justiça e Negocias Interiores.
Art. 163. Os diversos pagamentos serão feitos na Contadoria
nos dias marcados em uma tabella organisada pelo respectivo
director e aQprovada oelo conunandante.
Do director da Contadoria

Art. 164. O director da Contadoria é o encarregado e o
responsavel pelo serviço da Contadoria.
Art. 1G5. Incumbe-lhe:
t•, informar e assignar o expediente relativo ;ís despesas
effectuadas e ao custeio dos creditos consignados no orçamento ;
2", conferir todos os pedidos externos, guias dos pagamentos
feitos pelo pagador e as quantias que lhe sejam carregadas;
3•, lançar o confere nas notas de dcspeza, quando devidamente
processadas, autorizando o pap.amento sómente depois de terem o
pague-se do commandante ;
4", formular os pedidos para o expediente e propor as medidas
que julgar acertadas ao bom andamento do serviço ;
5", solicitar mensalmente as quantias neces~arias aos pagamentos feitos directamente pela Contadoria e encaminhar, ainda
mensalmente, as contas a pagar pelo Thesouro ;
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6°, organizar annualmente um relatorio sobre o serviço acompanhado de quadros e mappas que elucidem os varios assumptos,
remettendo-o ao commandante ;
7°, organizar mensalmente o balancete de toda a receita e despeza, afim de ser enviado com as segundas vfas dos documentos de
despeza ao Ministro da justiça e Negocias Interiores ;
8°, mandar recolher aos cofres, mediante gulas despachadas
pelo commandante, as quantias apresentadas pelas companhias e
repartições, fazendo escriptural-as de accôrdo com o regulamento ;
9", communicar ao commandante, quando lhe caiba resolver,
qualquer irregularidade que verificar na escripturação ou na guarda
dos dinheiros e outros valores, indicando o responsavel;
10, fornecer ao director geral da Contabilidade Publica do
Thesouro Nacional, ou ao funccionario por elle encarregado de fiscalizar qualquer repartição ou serviço, todos os esclarecimentos·
que forem julgados neccssarios ao bom desempenho dessa incumbe,Jcia ;
11, communicar ao com mandante o recebimento dos adeantamentos mensaes feitos pelo Thesouro Nacional, para pagamento
dos vencimentos do pessoal e bem assim o recolhimento de qualquer quantia áquella repartição, afim de ser a respectiva importancia publicada em boletim ;
12, balancear mensalmente os valores recolhidos ao cofre,
assignando o respectivo termo, e bem assim examinar a escripturaçlo
dos respectivos livros, lavrando no livro caixa um termo onde figurem as responsabilidades do pagador.
Art. 166. O director da Contadoria correrá para incendio, de
accôrdo com a escala, c deverá morar nas proximidades do quartel.
Paragrapho uni co. No seu impedimento ou afastamento do serviço, será substituido pelo pagador.
Art. 167. Para o servi~o de escripturação haverá o numero de
officiaes e praças necessanos, a juizo do commandante, sob proposta do dtrector.
Do pagador

Art. 168. O cargo de pagador será exercido por um capitão 1
que, si fôr tirado dentre os capitães, será nomeado por portaria do
Ministro da Justiça, aposti!lada na respectiva carta-patente; si fôr,
porém, proposto um 1" tenente, a nomeação se dará por promoção
ao posto immediato.
Paragrapho unico. Na ultima hypothese não poderá ser apresentado o nome de um official que não tenha o interstício legal e os
demais requisitos constantes do art. 19.
Art. 169. Ao capitão pagador incumbe:
to, receber mensalmente, no Thesouro Nacional, as quantias
destinadas ás despesas, recolhendo-as ao cofre n. 1, em presença
dos clavicularios, tendo o referido cofre tres chaves dlfferentesf
respectivamente conservadas em poder do commandante, do fisca
e do director da Contadoria;
2°, receber quaesquer outras quantias que lhe forem entregues
mediante guia visada pelo director, passando o competente recibo i
3°, effectuar, á vista de documento ou cheque numerado e legalisado, os pagamentos determinados pelo director;
4°, escripturar o livro de carga e descarga de todas as quantias
recebidas e pagas, e o respectivo balanço mensal;
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5•, conferir diariamente os pagamentos feitos, verificando os
respectivos documentos com o encarregado de escripturar o caixa
geral, para o que suspenderá os pagamentos ás 15 horas ;
6", ter a seu cargo o livro de dividas dos officiaes effectivos c
reformados e a relação dos descontos e consignações dos mesmos
officiaes, serviço este que correrá sob sua inteira responsabilidade;
7•, recolher ao Thesouro Nacional, por meio de guia assignada
pelo commandante, o saldo dos adeantamentos que houver recebido, bem como as importancias dos sellos de patente e monte-pio,
pagos pelos officiaes, apresentando ao director as consequentes
quitações que, depois de rubricadas e escripturadas nos livros competentes e publicadas em boletim, serão archivadas;
s•, requisitar as praças que precizar para sua guarda, todas as
vezes que tiver de receber dinheiro fóra da repartição.
Art. 170. O pagador quando afastado de suas funcções será
substituído, interinamente, por um 1" tenente, designado pelo commandante, á vista de proposta apresentada pelo director da Contadoria, sendo então balanceados os cofres a seu cargo por uma.
commissão de que fará parte o novo pagador, c do que :;c lavrará
um termo que todos assignarão no respectivo livro.
Paragrapho unico. Da mesma fórma se procederá quando se
tiver de dar substituto definitivo ao cargo.
Art. 171. O pagador residirá nas proximidades do quartel, não
correrá para incendio, nem fará outro serviço, salvo casos excepcionaes.
CAPITULO XI
DA BANDA DE MUSICA

Art. 172. A banda de musica scr;í composta do 1111111ero ti;J
figuras constante da tabella A.
Art. 173. O Ministro da Justiça e Negocias Interiores poderá
contractar, sob proposta do commandante, um civil com a competencia necessaria para exercer o cargo de director-ensaiador, com
os vencimentos constantes da tabella C.
§ 1." Si houver algum militar reformado do Corpo ou da activa
ou reformado de outra corporação militarisada, de IIICrecimento
comprovado, este terá preferencia para a nomea~ão.
§ 2." O director-ensaiador estará sujeito a disciplina e será
dispensado pelo Ministro quando, pela sua condncta, seus serviços
não convenham mais ao Corpo.
Art. 174. O cargo de 1" sargento mestre da banda de musica
será preenchido por promoção do respectivo contra-mestre e o de
contra-mestre por um musico, de primeira ou segunda classe c de
melhor comportamento, mediante concurso.
Paragrapho unico. O mestre perceberá de gratificação, pelo
credito destinado ao custeio da banda, a quantia de 200$0JO.
Art. 175. A banda de musica só sahirá do quartel para ioear
mediante contracto ou por ordem do commandante.
Art. 176. As importancias provenientes das tocatas serão recolhidas á Caixa da Musica, sendo um terço das mesmas escripturado e recolhido á Caixa de Economias, para compra de material c
expediente, quando a dotação orçamentaria não comportar a despeza, e dois terços restantes assim dividido;. pelos que tomaram
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parte na tocata, sem excepyão: mestre, quatro quotas i contramestre, tres; musicos de 1n c asse, tres; de 2a, duas; de terceira
uma e aprendizes meia.
Paragrapho unico. Si o mestre, contra-mestre ou musicos se
retirarem, por qualquer motivo, mesmo doença, antes de terminada
a tocata, perderão direito ao rateio.
Art. 177. Os musicos serão divididos em quatro classes:
1·', 2', 3" c aprendizes.
Art. 178. Todas as tocatas, bem como as importancias relativas
ao contracto, serão publicadas em boletim.
Art. 179. Não é permittida a sabida de qualquer instrumento
da banda sem ordem do commandante.
Art. 180. A banda adoptará para o serviço de escripturação os
modelos já approvados, sendo por e!la responsavel o mestre.
Art. 181. Ao director-ensaiador incumbe:
1", comparecer diariamente ao quartel, afim de dar os ensaios,
L' ;t todos os concertos que a banda realizar;
2''. responder perante o commando pela cfficiencia ·c fiel
execução de todos os encargos commettidos á banda;
3'', tomar parte na mesa examinadora para o concurso ás vagas
tk contra-mestre c lllltsicos de F, 2• e 3" classes ;
4", opinar sobre as praças candidatas a aprendizes ;
5'', requisitar quando o entender conveniente, por intermedio
do fiscal, a ba11da de corneteiros para ensaios em conjuncto.
Art. 182. Ao 1" sargento mestre compete:
1", trazer em dia o catalogo das peças musicaes pertencentes
ao archivo i
2", organisar o mappa do instrumental, moveis, estantes, etc.,
pelos quaes é responsavel;
3", não fornecer musica alguma, pettencente ao archivo, sem
que receba ordem superior, lançando no livro de sabidas o nome da
pessoa a quem fôr fornecida e o da autoridade que o determinou;
4°, providenciar para que se conservem sempre assciados e em
. ordem o alojamento, o archivo, os instrumentos, os moveis, etc.
c bem assim responder pelo asseio individual dos musicos;
5'', dirigir a musica no impedimento do respectivo director;
6°, fazer a redacção das partituras e extrahit-lhes as partes;
7°, comparecer aos ensaios nas horas fixadas no hotario;
8", passar revistas incertas nos instrumentos, afim de verificar
se estão perfeitos ;
go, pedit concertos nos instrumentos, justificando os motivos,
bem como os artigos necessarios ao serviço, de accôrdo com a
tabella;
10, não iniciar o ensaio nem debandar os musicos sem permissão do official de dia;
11, communicar ao dircctor todas as faltas c irregularidades
qt1t: encontrar.
CAPITULO XII
DOS HEG!STROS DE INCENDIO

Ar!. 10:.1. Para o serviço de extincção de inccndios estão á
dhposição do Corpo de Bombeiros os registros assentes pela In~
spcctoria de Aguas c Obras Publicas nos encanamentos de agna
destinada á citladc.
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§ 1. o Na falta de taes registros o commandante do Corpo lan
çará mio, em caso de emergencia, para se attendet a pedido de soe
corro solicitado, de quaesquer fontes ou depositos d'agua.
~ 2. 0 Sem permissão especial da Inspectoria de Aguas e Obras
Publlcas, é expressamente prohibido a quem quer que seja, exceptuados os empregados daquella repartição, tocar nos registros
de incendio, sob pena de prisão.
§ 3. • Aos officiaes e praças empregados no serviço de registros de incendio está estabelecido que a Inspectoria de Aguas e
Obras Publicas ptestará, á requisição do commando, as informações
de que precisem, facultando o estudo de toda a rêdc com as manobras dos referidos registros.
§ 4.• Em caso de incendio, será immediatamente avisado ore·
servatorio da zona onde elle se der, para abrir a agua, afim do pessoal do Corpo manobrai-a para o ponto preciso.
Art. 184. O Corpo auxiliará a Inspectoria de Aguas e Obras
Publicas nos concertos e reparos dos registros, independentemente
de solicitação desta; e quando o ahastecimento de agua fôr intermittente e não houver registros em totlas as ruas, espaçados de 100
metros, alternadamente de cada lado, a referida repartição attenderá aos pedidos do commando para collocal-os nas vias publicas
novas e nos pontos em que fôr, por qualquer motivo, verificado
terem se tornado indispensaveis.
Art. 18:'>. As rupturas nos encanamentos ou derivações, e as
alterações nas horas de abastecimento, o fechamento das caixas
para qualquer fim e quaesquer outras medidas que possam prejudicar as manobras d'agua feitas por pessoal do Corpo para incendio, serão pela Repartição de Aguas e Obras Publicas, communicadas em tempo aa official de manobras ou ao de dia ao
Corpo.
Att. 185. A Inspectoria de Aguas c Obras Publica estabelecerá para o recinto de cada theatro uma derivação directa com re&istro, que ficará á disposição do Corpo, a qual só poderá ser utilisada nos casos de incendio, salvo autorisação daquc!la Jnspcctoria
e por conta do respectivo emptczario.
Art. 187. O serviço de registro terá o numero de officiaes e
praças necessarios, a juizo do commando, os quaes não serão escalados para qualquer serviço c~tranho á especialidade, salvo em
casos excepcionaes.
Art. 188. Os officiaes do serviço de registro darão aos 2o• tenentes e aos sargentos, nas horas e nos dias determinados pelo
commando, instrucção pratica na carta, sobre manohra:. e disposições dos encanamentos d'agua c dos registros.
Paragrapho uni co. Quando os sargentos estiverem sufficlcntemente habilitados, o director do serviço de registros communicará
ao fiscal afim de ser nomeada a commissão para submettel-os ao
respectivo exame, cuja certidão constará os assentamentos de
cada um.
Art. 189. Os empregados d(ls rt>gistros serão divididos em tres
classes: á primeita pertencerão os que tiverem o mais perfeito
conhecimento de toda a areada cidade e de cada uma das estações;
á segunda os que conhecerem a area da central e de tres das estações; á terceira os auxiliares do serviço de rt>J~htro nos destacamentos.
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Do dlrector do Serviço de Registro
Art. 190. O car~o de director do serviço de registros será
exercido por um offictal do Corpo, do quadro das companhias, com
as necessarias habilitações, ficando dlrectamente subordinado ao
engenheiro.
Art. 191. Incumbe-lhe:
1", instruir os empregados do registro em todas as manobras
dos encanamentos d'agua do Districto Federal;
2", informar aos chefes de estações as manobras a fazer, para
abastecimento d'agua nos perímetros de que estão encarregados;
3'', requisitar, por intermedio do engenheiro, as plantas que
necessitar para orientação do serviço;
4'', percorrer amiudadarnente a arca do Districto Federal, afim
de verificar o bom ft•nccionamento e asseio dos registros, as modifi·
cações introduzidas pela Repartição de Obras Publicas c os logares
onde houver nece.-;sidadc de se collocarem novos registros;
5·•, solicitar á I~epartição de Aguas e Obras Publicas, por in·
tcrmedio do fiscal, a collocação, mudança, etc. de registros;
6", possuir um indicc da quantidade exacta e dos logares onde
estão assentes os registros, diamctros, reservatorios que os abas·
tecem, etc. ;
7", organisar e conferir o mappa de todos os objectos a seu
cargo, bem como extrahir pedidos dos artigos que lhe forem neces·
sarios;
8", fazer parte da escala de serviço de manobras d'agua nos
incendios;
9", indicar ao engenheiro as praças que devem servir nas di·
versas estações e propôr ao fiscal as que estejam em condições de
passar a empregados.
Art. 192. No Estado-Maior do quartel e das estações haverá
plantas da cidade do Rio de Janeiro e respectivas ruas, fornecidas
pela Repartição de Aguas e Obras Publicas, com discriminação dos
encanamentos de agua, diametros, reservatorios, edifícios publicos
c particulares, reputados perigosos na hypothese de incendio.
Art. 193. O director do serviço de incendio será substituido,
nos impedimentos fortuitos, pelo seu auxiliar immediato.
CAPITULO XIII
ENSINO

Art. 194. O ensino ficará assim constitufdo:
escola de 1" gráo (1" c 2a séries);
b) escola para sargentos (1" e 2° annos);
c) escola de aperfeiçoamento para officiaes (lo e 2° annos);
ci) escola pnra chauffc: rs c machinistas sob a dirccção de um

a)

olfdal.

Art. 195. A escola de primeiro gráo, destinada a aperfeiçoar a
instrucção dos cabos e soldados, será dirigida por um official do
quadro das companhias, auxiliado pelos adjuntos necessarios, a
juizo do com mando.
§ I. • Ao director incumbe organisar a escripturação da escola,
pedir os artigos necessarios ao serviço e propôr as medidas indis~
pcnsavcis á regularidade do ensino ali ministrado.
Leio de 1 923 -
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§ 2. 0 A matricula nessa escola, cujo ensino será unicamente
pratico, na parte que se reftlrir aos chauffeurs c machinistas, é
obrigatoria ás praças engajadas e reengajadas.
·
§ 3. 0 Annualmente haverá concursos entre os alumnos, para
passagem de classe ou terminação de curso.
§ 4. o O director, quando afastado de suas funcções, por mais
de 30 dias, será substituído por um official designado pelo commandante c, nos impedimentos c anscncias fortuitas, pelo adjunto mais
graduado.
Art. 195. A escola de sargentos tem por fim facilitar aos mesmos
a acquisição do requisito consignado na letra d) do art. 17, sem o
qual, após quatro anitos da installação e funccionamento da escola
creada por este regulamento, além dos outros requisitos, não lhes
será facultada a promoção ao posto de 2" tenente.
§ 1o, esse curso com dois annos de duração, será ministrado
aos sargentos em uma escola que funccionará no quartel central,
sob a dirccção de um official.
§ 2•, a matricula na escola será obrigatoria para os sargentos
que satisfizerem as condições de admissão, inclusive o exame vestibular; e no fim de dois annos, obrigatoria, sem exame vestibular.
§ 3", a frequencia dos alnmnos é obrigatoria c as faltas serão
annotadas pelo director em cadernetas especiaes, devendo os chefes
de repartição e os commandantcs de companhias e de destacamentos
facilitar aos seus subordinados o comparecimento ás aulas.
§ 4", o alumno reprovado será desligado c só poderá effectuar
nova matricula depois de um anno, si fôr approvado na 'nateria ou
nas materias em que não tiver logrado approvação. anteriormente ;
caso seja novamente reprovado durante o curso será desligado e só
poderá voltar á escola tres annos depois, satisfazendo as cxigencias
anteriores.
§ 5", os sargentos rebaixados, temporariamente, por falta que
não impeça a sua promoção, não perderão direito á matricula.
§ 6•, os exames se realisarão de accôrdo com as normas c
instrucções a serem adaptadas.
§ 7", ao alumno que tiver approvação no exame final, será conferido um diploma de conclusão de curso, assignado pelo commandante do Corpo e rubricado pelo Ministro da justiça e Negocias
Interiores, e usará acima das divisas um distinctivo cujo modelo
será opportunamente adotado.
Art. 197. A escola de aperfeiçoamento para os oHiciaes ficará
sob a direcçào de um official e destina-se a dar-lhes o requisito de
que trata o paragrapho uni co do ar1. 9" deste regulamento.
Art. 198. O commandante do Corpo de Bombeiros organizará
o programma das materias a serem ministradas nos cursos, as instrucções regulando as condições de admissão, frequcncia c desligamento, numero de alumnos a matricular em cada anno, organisação e funccionamcnto dos mesmos.
Ctd'ITUL!l XIV
IJO Ci\SINO t: HlBLllrJ"IIFC\

1\ri. l~l(l. Para uso exclu:;ivo du:; officiacs c pra~:a:; do Corpo,
haverá um Casino c uma Bibliothcca, cujas obras serão constitniclas
principalmente de livros e revista:; militares e de bombeiros.
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Art. 200. Será encarregado do Casit;~o um official subalterno,
do quadro das companhias, semestralmente designado pelo comman..
dante.
§ 1", o Casino funccionará todos os dias até ás 22 horas;
§ 2", fóra das horas de expediente, o official de dia responderá
p~la bôa ordem que deve haver no Casino.
CAPITULO XV
DAS OI'FICINAS

Art. 201. Para o serviço de concertos e reparos do material de
qualquer especie, existirão as officinas necessarias, as quaes serão
subordinadas dircctamente ao engenheiro.
Paragrapho uni co. Além dos concertos e reparos, as officinas
trabalharão em todas as obras novas que nellas se poderem preparar,
tendo para isso as machinas, ferramentas e apparelhos necessarios.
Art. 202. As officinas fuuccionarão nas horas determinadas
no horario. Aos domingos e feriados ellas não funccionarão, salvo
Jllotivo de urgencia em material de incendio.
Art 203. E' expressamente prohibido fazer-se qualquer trabalho nas officinas, para particulares ou repartições alheias ao Ministerio da justiça c Negocias Interiores.
Art. 204. Para o serviço das officinas, construcções, etc., haverá o numero de civis c praças operados, a juizo do commandante,
sob proposta do engenheiro c quando houver credito especial para
esse fim.
Art. 205. As praças operarias farão todos os serviços de soccot-ros, como sejam desabamentos, inundações; etc., sendo para
esse fim diariamente escalada uma turma; em casos excepcionaes
farão os serviços da fileira.
CAPITULO XVI
DO SERVIÇO DE ENGENHARIA

Art. 206. O Serviço de Engenharia ficará directamente subordi·
nado ao commandante do Corpo c será incumbido da organisação
dos projectos e orçamentos de todas as obras de que necessitarem
os proprios nacionaes a cargo do Corpo de Bombeiros; da execHção dessas obras c da fiscalisação das que tiverem de ser feitas
medbntc contracto; da inspecção c do tombamento do quartel central c de todos os destacamentos c immoveis pertencentes á corpor·ação.
Art. 207. Os materiacs destinados aos serviços de obras c das
officinas serão depositados na Assistencia do Material c fornecidos,
quando sejam pedidos.
i\rt. 208. Os projectos, plantas do serviço de registros c de
quacsqucr constnrcçüet;, que tenham de ser executados na corporação, os desenhos explicativos ncccssarios á bôa orientação dos
trabalhos, as alh:rações das plantas c desenhos dos destacamentos
c immoveis do Corpo, quando ncllcs devam ser introduzidas quae~
quer modificações, bc111 como a restauração das plantas c mais
desenhos do archivu, s~:rão executados pelo desenhista.
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Do engenheiro
Art. 209. Ao engenheiro, que será o director do Serviço de
Engenharia, compete:
1°, organizar os projectos e orçamentos das obras e serviços
que lhe forem determinados;
2°, formular as bases, quer para fornecimento de materiaes de
construeção, quer para execução de obras, prestando ao commandantc minuciosas informações a respeito, e fazer os pedidos de que
neccessitar, á Assistencia do Material, com indicação dos fins a que
se destinam;
3°, propôr ao commandante as modificações de que porventura
careçam os projectos já em execução, indicando o meio de effectual-as·
4", dirigir a execução das obras e serviços que tenham de ser
feitos administrativamente, empregando o maior cuidado e exercendo a mais severa fiscalisação para que scia tudo executado com
perfeição e economia;
ó", inspeccionar e fiscalisar a execução das obras e serviços
contractados, examinando a qualidade dos materiaes que lhes forem
destinados, regeitando os que não devam ser acceitos e fazendo
observar rigorosamente todas as rondições dos contractos respectivos;
6°, propôr ao commandante as multas que devam ser impostas
aos contractantes, indicando ;·~• infracções que as tiverem motivado;
7", inspeccionar frequentemente todos os quarteis e demais edifícios pertencentes ao Corpo de Bombeiros, informando ao commandante do estado de cada um e propondo o'<> concertos de que
possam precisar ;
8", organizar e enviar ao com mandante, em março, até o dia 31,
tendo em vista as instrucçõe:; que acompanharam o decreto n., .751,
de 23 de dezembro de l!J,l9, a relação, em duas via~, dos bens immoveis que estiverem sob a acção administrativa do Corpo de Bombeiros e dos que tiverem sido construidos, adquiridos, alienados ou
descarregados no decorrer do anno anterior;
9°, manter em dia o livro do tombamento de todos os immoveis
da corporação, discriminando com precisão, a respectiva situação,
denominação, qualidade, dimcnsües, valor real ou estimativo,
e quaesquer obras que nelle se façam com a correspondente despesa exacta, e mencionando, outrosim, a procedencia do dominio,
a applicação que têm as servidões e os onus de qualquer natureza
de que estiverem gravados, podendo solicitar dircctamente aos chefes
de repartições e commandantes de estações os dados e esclarecimentos que, para o fim exposto, lhe forem neccessarios;
10, attestar as contas das obras executadas por empreitada,
bem como as do material c npregado em obra<> feitas administrativamente;
11, avaliar, como perito por parte da corporação, todas as
obras em cxeeução, que tenham d~ ser su~pensas em virtude de
rescisão de contra.:to ou por q·wlqncr outro motivo, be:n como as
avarias causadas no mat~rial;
12, assignar as folhas das gratificações dos civis, elfectuando
o respectivo pagamento ou determinando que o faça o seu auxiliar
e recolhendo á Contadoria, no prazo de 48 hora:;, as que por qualquer motivo deixarem de ser pagas;
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13, propôr ao commandante as praças e civis que se tomarem
necessarios ao bom desempenho dos serviços a seu cargo ou a
cargo da repartição ;
14, enviar á Assistencia do Material, em janeiro, até o dia 31,
mappas annuaes de carga e descarga, discriminando quaes as
secções daquella repartição a que competiu o fornecimento dos
artigos recebidos ;
15, solicitar quinzenalmente. ao commandante, a descarga do
material consumido nas obras e reparações que forem executadas
por ordem do mesmo com mandante;
16, não consentir que sejam conservados fóra da carga artigos
distribuídos <'t sua repartição ;
17, inspeccionar os predios pertencentes á corporação,logo que
sejam desoccupados por officiaes ou praças que nelles residam, communicando ao com mandante o estado em que os encontrar;
18, apresentar, na época que fôr fixada, um relatorio circumstanciado das obras e serviços a seu cargo, bem como do estado em
que estiverem o:; quarteis e demais edificios pertencentes á corporação;
·
19, enviar semanalmente á Assistencia do Pessoal, no dia que
for designado, um mappa detalhado de todo o pessoal em serviço
na repartição ;
20, mandar registrar em uma brochura todas as ordens especiaes do conunando ;
21, providenciar para que se conserve affixada na repartição
uma relação das residencias de todos os seus empregados.
Art. 210 F ara o bom desempenho de suas obrigações, o engenheiro terá á sua disposição, além do official auxiliar, os sargentos,
outras praças c os operarias civis que forem necessarios, e o desenhista civil.
Art. 211. O engenheiro ficará addido ao Estado-Maior do Corpo
e, em sua falta ou impedimento será substituido interinamente pelo
seu :Htxiliar ou por outro official, a juizo do commandante.

Do auxiliar do engenheiro
Art. 212. O ofticial auxiliar do engenheiro é o chefe da 2•
secção da Assistencia do Material.
Art. 213. 1\ll-m das attribuições do § 2° do art. 86, compete-lhe:
1", velar pela boa ordem e regularidade dos serviços, examinando os trabalhos executados, não permittindo atrazo na escriptução e levando ao conhecimento do engenheiro as faltas em que incorrerem as praças operarias e civis, quando empregados em obras
do Corpo;
2", examinar todos os papeis que tenham de ser assignados
pelo engenheiro;
3°, dirigir a escripturação do livro de tombamento dos immoveis pertencentes á corporação;
4", organisar o diagramma das verbas destinadas aos serviços
da repartição, registrando como despesa os encargos tomados;
!:i", organi~;ar e apres~ntar ao engenheiro, para que as assigne,
as relações do pessoal, b:::m como os pedidos de expediente, material e outros artigos que forem necessarios, observando-se o disposto no art. 8'í, n. 3;
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6°, ter a seu cargo todo o material entregue ao serviço de engenharia, velar pela sua conservação e tambem pela boa ordem do
archivo, pelo que mandará archivar diariamente o expediente e documentos processados, fazendo registrar nos livros competentes
todos os papeis entrados e sabidos ;
7•, organisar e manter em dia um catalogo das plantas e mais
desenhos pertencentes ao archivo;
8", propôr ao engenheiro as mutações e accrescimo de pessoal
que lhe parecerem convenientes ao serviço;
9", fiscalisar assiduamente o ~erviço de todo o pessoal operario
e bem assim a distribuição e applicação dos materiaes nccessario':
á execução dos trabalhos determinados pelo commancl<tntc ;
10, organisar as folhas das gratificacõcs dos empregados civis
da repartição ;
•
11, registrar em brochura todos os materiaes recebidos e consumidos;
12, escalar o pessoal necessario para os diversos serviços que
tenham de ser executados ;
13, executar quaesquer outros serviços de que seja encarregado pelo engenheiro, prestando-lhe os esclarecimentos necessarios
ao bom andamento de todos os trabalhos.
CAPITULO XVII
OA SECÇÃO DE ALFAlATARIJ\ E I?FMONTF DE CALÇAOO

Art. 214. A secção de alfaiataria e remonte de calçado é destinada á confecção de fardamento e remonte de calçado para officiaes e praças do Corpo de Bombeiros, mediante indemnisação ;i
Caixa de Economias da respectiva ma teria prima e mão de obra.
Art. 215. As costuras serão entregues a costureiras, tendo preferencia para recebimento:
a) as vi uvas e filhas, solteiras ou vi uvas, das praças da corporação, mortas em serviço ;
b) as vi uvas e filhas, solteiras ou viuvas, dos officiaes da corporação, mortos em serviço ;
c) as vi uvas e filhas, solteiras ou vi uvas, das praças do Exercito, da Armada, da Policia Militar do Districto Federal, da Guarda
Civil e dos civis, mortos em serviço militar;
d) as vi uvas e filhas, solteiras on vi uvas, dos officiaes daqucllas corporações, mortos em serviço;
e) as vi uvas e filhas, solteiras 011 vi uvas, das praças da corporação;
f) as vi uvas e filhas, solteiras 011 viuvas, dos officiaes da corporação;
g) as vi uvas e filhas, solteiras ou viuvas, das praças do Exercito, da Armada, da Policia Militar e da Guarda Civil ;
11) as vi uvas e filhas, solteiras ou vi uvas, dos officiaes do Exercito, da Armada e da Policia Militar do Districto Federal;
i) as vi uvas de f11nccionarios pnblicos e suas filhas solteiras
ou vi uvas;
j) as tilhas solteiras e vi uvas c as esposas de praças e officiaes
da corporação, do Exercito, da Armada, da Policia Militar c da
Guarda Civil ;
k) as vi11vas e filhas, solteira;~ ort vill\•ac., tk civis.
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Paragrapho unico. Em igualdade de condições serão sempre
preferidas as vi uvas e filhas de praças ou officiaes menos graduados.
Art. 216. Os fiadores, que deverão ser officiaes do serviço
activo das corporações armadas, não poderão afiançar mais de duas
costureiras.
Art. 217. As costureiras que não restituírem dentro de quinze
dias as costuras que receberem, serão convidadas a fazel-o em determinado prazo, imdo o qual, si ainda não tiverem feito entrega,
serão eliminadas tio numero das matriculadas, intimando-se os
ríaclores a pag;u as respectivas importancias.
Art. 218. As costureiras que extraviarem ou inutilisarem, ele
modo a não poderem ser reparadas, as costuras recebidas, indemnisarão o valor da materia prima e corte, podendo ser eliminadas do
numero das matriculadas; as qne excederem o prazo marcado para
entrega das costuras soflrerão a multa de 20"/ .. sobre o valor do
feitio.
Art. 219. As costureiras que apresentarem costuras mal confeccionadas, ot1 feitas em desaccôrdo com as amostras e se recusarem a concertai-as, serão eliminadas do numero das matriculadas e
soffrerão o desconto da imporiancia desse concerto que ser;i ·paga
a quem o executar.
Art. 220. As costureiras que extraviarem a guia tlc matricula,
ITCl'berão outra em substituição, pagando a quantia de 2$000.
Art. 221. As gt•ias de costura só serão entregues ;í proprla
matriculaLia ; as que não comparecerem nos dias marcados para distribuição de costuras sómentc poderão recebei-as quando novamente chamadas ; as que se recusarem a fazer qualquer que lhe seja
tlistribuida serão eliminadas da matricula.
Art. 222. As costureiras, cujos fiadores fallecerem ou retirarem
suas fianças, serão suspensas até a apresentação de novos fiadores,
sendo obrigadas no primeiro caso a, espontaneamente, darem conhecimento ao official encarregado, e si se occultarem, com o fim de
illudir a sua bóa fé, serão eliminadas da matricula, não mais podendo coser para o Corpo de Bombeiros.
Art. 223. O pagamento ás costureiras será feito em dias
préviamente designados, cabendo ás mesmas, si mudarem de residrucia, communicar ao official encarregado.
Art. 224. A Assistencia do Material fará o contracto de cort;ulor de fardamrnto, mediante concorrencia, na occasião precisa.
CAPITULO XVIII
DAS TRANSGRESSÕES DA DISCIPLINA E PENAS

Art. 225. São consideradas transgressões da disciplina os
actos offensivos ;í decencia, ao socego e á ordem publica, e, em
geral, quaesquer faltas não classificadas como crime.
Art. 22G. São em particular consideradas transgressões da
disciplina:
'
a) autorisar, promover ou assignar petições collectivas entre
officiaes ou praças ;
_b) promo\·er ou tomar parte em rifas entre membros da corporaçao;
c) publicar pela imprensa ou fazer communicações á mesma de
qualquer documento official, sem estar autorisado pelo commando;
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d) representar a corporação sem estar autorisado ;
e) dirigit petiÇão em objecto de serviço ou queixar-se do
superior sem lfceüça deste, ou sem ser pelos tramites legaes, e dar

queixa infundada ;

·

f) queixar-se em termos inconvenientes e censurar o superior
ent qualquer escripto ou pela imprensa ;
g) representar contra qualquer pena antes de cumpril-a ;
h) faltar com o devido respeito ao superior hierarchico ;
i) nli.o fazer continencia ao superior ou camarada de graduação
igual á sua, sejam elles do Corpo de Bombeiros, do Exercito, da
Armada, Policia Militar do Districto Federal ou das corporações
militares dos Estados ou ainda do Exercito e Marinha dos paizes
estrangeiros, á bandeira nacional on em occasião em que se esteja
tocando o hymno nacional;
j) falar mal dos superiores ou dos camaradas ;
k) fumar em presença do superior ou estando de sentinella,
ronda, patrulhas ou trabalhos de incendio ;
l) tratar o subordinado com injustiça, offendel-o com palavras
ou negar licença para queixar-se ;
m) demorar a execução de ordens recebidas;
n) fazer manobras sem ordem superior, mandar fazer toques
de corneta ou fazel-os sem estar autorisado on sem que seja da sua
competencia;
o) mostrar-se negligente quanto ao asseio pessoal, prejudicar o
de seus camaradas ou o do quartel;
p) apresentar-se desuniformisaclo, excepto nos casos tolerados
pela natureza do serviço;
q) descurar-se dos objectos ou serviço a seu cargo ;
r) errar, estragar por descuido, negligencia e não justificada
ignorancia a escripturação de quaesquer livros, escalas ou papeis a
seu cargo ; assignal-os, estando errados ou feitos sem o necessario
asseio; deixar o official, sem motivo justificado, de cumprimentar o
seu chefe, quando este comparecer ao respecth·o corpo ou repartição;
s) trabalhar mal, propositalmente, e faltar a qualquer formatura
ou serviço;
t) servir-se de quaesquer objectos e uniformes, que não lhe
pertençam ; pedil-os emprestados ou emprestai-os ans seus camaradas;
u) deixar a guarda, patrulha, ronda, posição de inccndio, antes
de receber ordem ou ser rendido;
v) sahir do quartel sem licença, não estando de folga, ou antes
de saber si lhe cabe qualquer serviço ;
x) recusar vencimentos e uniformes que lhe sejam pagos ;
y) embriagar-se, provocar rixas e conflictos, anelar armado,
offender a moral por actos ou palavras, fazer accusações falsas e
jogar a dinheiro, dentro ou fóra do quartel;
z) casar-se sem prévia participação ao commandante, si official,
e sem licença, si praça de pret ;
aa) ausentar-se sem licenç:a por tempo que não constitua
deserção;
bb) deixar de apresentar-se, finda a licença, ou ao saber que
esta lhe foi cassada, não te11do decorrido tL:mpo que importe em
deserção;
cc) deixar de apresentar-se ao concluir o castigo que lhe tiver
sido imposto ;
dd) dormir, sentar-se ou recostar-·se estando de sentinella,
ronda ou patrulha ;

M~TOS

DO PODER EXECUTIVO

521

ee) perturbar o silencio depois do respectivo toque, fazer algazarra dentro do quartel, excepto o alarme por occasião de lncendlo;
ff) receber de pessôa incompetente, qualquer ordem, quando
em trabalho de incendio ;
gg) desrespeitar qualquer autoridade civil;
fzh) não pagar as dividas particulares que contrahir, dando com
isso Jogar a reclamações fundadas;
ii) carrcr~ar creanças ou grandes embrulhos, estando fardado;
jj) simular molestia para esquivar-se do serviço;
kk) introduzir no quartel bebidas alcoollcas, materias inflammavei-; c explo,;ivas, se111 conhecimento da autoridade competente;
11) sahir ou penetrar no quartel por outro logar que não seja o
designado por ordem superior;
mm) entrar em compartimento em que esteja :;uperior, sem a
d·~~'ida permissão;
nn) beber bebidas alcoolicas em presença de seus superiores;
oo) fazer transacções pecuniarias com seus subordinados;
pp) rccl<tmar contm serviço, para que fôr designado, antes de
lazel-o ;
qq) deixar de punir e de dar parte de seus subordinados em
caso de faltas e transgressões da honra e do dever militar ;
rr) tomar parte em manifestações politicas ou comparecer em
grupos a qnalquer das casas do Congresso Nacional, com o fim de
pleitear in1eresses proprios ou referentes á corporação, sem que
esteja num e noutro caso devidamente autorisado;
ss) deixar de prestar auxilio, quando reclamado, para os
soccorros profissionaes, mesmo estando de folga;
tt) não communicar á administração qualquer aviso de incendio
ou pedido de ~occorro que receber.
Art. 227. As transgresf:ões da disciplina especificadas no
art. 226, não excluem as que podem ser capituladas no art. 225.
Art. 2:~R. ~iio circtlln~tancias aggravantes da; trangressões da
disciplina:
a) accnmulação de duas ou mais transgressões;
b) reincidencia;
c) ajuste de duas ou mais pcssôas;
li) serem offensivas á honra e dignidade da corporação.
Art. 220. E' circumstancia attenuante de qualquer falta o bom
comportamento habitual.
Art. 2:10. E' justificativa ter commettido a transgressão por
comprovada ignorancia do ponto da disciplina infringido.
Art. 231. 0:> castigos disciplinares para os officiaes são:
admoestação, reprehensão, detenção, prisão e reforma.
l'aragrapho unico. As penas de admoestação c reprehensão
podem ser applicadas verbalmente ou por escripto, cabendo no
primeiro caso fazel-a.,, particularmente, no circulo de officlaes de
patente igual ou superior á do culpado ou no circulo de todos os
officiaes.
Art. 232. J\s penas de detenção e prisão serão cumpridas na
propria rcsidencia, no recinto do quartel ou em fortaleza.
§ !." Q11ando a falta fôr de excepcional gravidade, a juizo do
commando, a pena poderá ser cumprida em fortaleza até o maximo
de 30 dias, snbmettendo o commando, nesse caso, o seu acto ;i
approvação do Ministro da Justiça e Negocios Interiores.
§ 2." Tambem serü o facto levado ao conhecimento do Ministro
todas as vezes que a nota do castigo declarar que não deve fazer
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serviço, caso em que, como no § 1", o official perderá a gratificação
de exercicio.
Art. 233. Os officiaes do Corpo perderão a patente quando
condemnados em processo-crime a mais de dois annos de prisão,
de accôrdo com a lei n. 1.188, de 20 de junho de 1904.
Art. 234. Compete ao Governo reformar os ditos officiaes com
o soldo proporcional ao tempo de serviço effectivo nos casos de:
1", pratica de acção aviltante;
2", insubordinação reiterada ;
3°, incontlnencia publica e escandalos:t ;
4", vícios de jogos prohibidos ;
5", embriaguez repetida;
6", desidia habitual no cumprimento dos deveres ;
7", falta de gravidade excepcional não comprehendida nos numeros antecedentes, segundo as formas estabelecidas na legislação
relativa ao Exercito e Armada.
Paragrapho unico. Na hypothese, porém, dos numeros tres,
quatro e seis deste artigo, dependerá a reforma de sentença proferida em processo-crime, conforme estatue o I~egulamento Pt ocessual Militar, pelo qual tambem, em todos os casos, o Corpo ~;e
regerá na organisação dos conselhos, sempre com recurso par:t o
Supremo Tribunal Militar.
Art. 235. Os castigos disciplinares para os sargentos c praças
graduadas serão os seguintes: reprehensão, impedimento, prisão,
baixa temporaria ou definitiva do posto ou de classe.
§ 1." A baixa definitiva do posto será applicada mediante um
Conselho de Disciplina, composto dos commandantes de companhias, sob a prcsidencia do fiscal, não fazendo, porém, parte deste
conselho o commandantc da companhia a que pertencer o culpado.
§ 2." A reprehensão pode ser dada verbalmente ou por escripto,
cabendo no primeiro caso ser particular ou no circulo de sargentos.
§ 3." O impedimento ou prisão não pode exceder de 30 dias
no recinto do quartel, no primeiro caso, e no corpo da guarda no
segundo ; ambos os castigos serão sem prejuízo do serviço ela
escala.
§ 4." Si a falta fôr de tal gravidade que a prisão se cffcctue em
fortaleza, deve ser pedida permissão ao 1\linistro para rcmetter o
preso para a praça de guerra, não podendo exceder de un dias o
tempo de prisão.
Art. 236. As penas disciplinares para as demais praças de pret
serão as seguintes: reprehensão, privação de pernoite, serviço de
castigo, impedimento até cinco dias, prisão com ou sem serviço,
exclusão a bem do serviço, da disciplina, da moralidade c por inaptidão e expulsão.
§ 1." A reprehensão serú feita verbalmente ou por escripto,
deante da companhia formada.
§ 2." Os impedimentos, que serão até cinco dia~, a privação de
pernoite e o serviço de castigo serão cumpridos no recinto do
quartel e estações.
§ 3." As prisões poderão ser cumpridas no xadrez, O ti cellula
especial, fazendo serviço; só em caso de alta gravidade as prisões
serão cumpridas em fortaleza.
§ 4. o As exclusões a bem do serviço, da disciplina c da mora~
lidade ou por inaptidão e as expulsões inhibem o excluido ou
expulso de voltar ás fileiras do Corpo em qualquer tempo.
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Art. 237. Não é permittido á ex-praça o cancellamento de
qualquer nota de seus assentamentos, salvo quando se verificar ter
sido injusta.
Art. 238. São considerados ausentes os sargentos e demais
praças de pret, que deixarem de comparecer ao quartel durante 48
horas, sem motivo justificado ; desertores, as praças que assim procederem durante oito dias, perdendo as mesmas o tempo de serviço
prestado anteriormente.
Art. 239. As praças desertoras, ao se apresentarem ou serem
capturadas, serão reincluidas no estado effectivo de sua primitiva
companhia, soffrendo a pena maxima de prisão c sendo expulsas
logo que e'tejam quites com o Estado, não lhes sendo permittido
voltar ;ís fileiras do Corpo, nem trancar a nota, me~ mo para effeitos
civis.
Paragrapho unico. Para os cabos c soldados, a pena maxima de
prisão no quartel será tambem de 30 dias, e em fortaleza de 60 dias.
Art. 2'10. Será considerado ausente o official que, sem licença,
faltar ao quartel ou repartição em que servir por espaço de oito
dias, e desertor quando completar 2v.
·
Paragrapho tmico. Verificada a deserção, após as devidas publicações, convidando o official a se apresentar, será convocado um
Conselho de investigação para formação de culpa do indiciado, conselho esse que obedecerá ao disposto no paragrapho unico do artigo 234.
Art. 241. Todas as penas impostas em boletim serão transcriptas nos respectivos livro;; de assentamento?. dos officiaes e
praças.
Art. 242. As notas lançadas nos assentamentos só poderão ser
trancadas com autorisação do Ministro, sendo necessario, para o
official ou praça poder requerer, o terem decorrido dois annos, pelo
menos, sem haver commettido falta grave.
§ 1. • Os castigos impostos em boletim podem, entretanto, ficar
de nenhum cffeito, por ordem do comutando, si, dentro do prazo de
oito dias, antes de escripturados no respectivo livro, se verificar
terem sido injtdos, ante perfeita justificação do punido.
§ 2. o E' expressamente prohibido o cancellamcnto de mais de
duas notas a cada official ou praça, antes de decorridos dois annos
da falta commettida.
Art. 243. Ficam sujeitos ás penalidades estabelecidas neste
regulamento os civis que exerçam cargos ou prestem serviços effectivos no Corpo, remunerados ou não.
Art. 244. Nenhum official ou praça se poderá dirigir ou apresentar qualquer representação ou requerimento ás autoridades superiores, sem ser por intermedio de seu chefe de repartição ou commandante de companhia e este por intermedio do assistente do pessoal, que o passará ás mãos do fiscal, quando se tratar de requerimentos, dando ;ís autoridades que os tenham de informar a sua
opinião a respeito.
CAPITULO XIX
DAS RECOMPENSAS, LICI!NÇAS E DISPENSAS

Art. 245. Ao official ou praça que em serviço se distinguir sobremaneira ou que o prestar com intelligencia, esforço, dedicação
ou coragem, poderão ser conferidas as seguintes recompensas:
1" . elogio em boleti!n do Corpo;
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2•, elogio em nome do Governo, transcrevendo-se em boletim
o aviso que o determinar ;
3•, dispensa do serviço, com todos os vencimentos, até Hl
dias;
4•, medalha de distincção de ouro, ou de prata, creada pelo decreto n. 58, de 14 de novembro de 1889;
5•, graduação no posto immedlatamente superior ao official ou
praça que se inutilisar em acto de serviço.
Art. 246. Para os casos a que se referem os no.. 2, 4 e 5 do artigo anterior, o commandante dará parte c~pecial ao Ministro, mencionando as circumstancias e a natureza dos serviços prestados e
propondo a recompem;a que a geu juizo pareça justa.
Paragrapho unlco. As outras recompensas serão cnnfcridas por
acto do êommandante.
Art. 247. Além das recompensas estatuidas no art. 245, os
serviços prestados pelos officiaes c praças serão retribuidos com a
medalha de merito, creada pelo dencto n. 6.04::!, de 24 de maio de
1906, desde que tenham 25, 15 e 10 annos de ~;erviço effcctivo no
Corpo, sem nota (jtte os desabone.
Art. 248. Os officiacs e praças que, em tempo de guerra interna
ou externa, forem aproveitados em sen·iço de operaçilcs de guerra,
gosarão das mesmas vantagem> concedidas ao<; ofliciae:; do Exercito
c ;\s suas familias.
Art. 249. E' considerada remida a divida contrahida com a Fazenda Nacional, pelo official ou prar;a que falleccr t·m desastre
occasionado em acto de serviço.
Art. 250. As notas de recompensas, rctribuiçf1e~ c licenças
serão publicadas em boletim c a\·crbadas nos respectinh assentamentos.
Art. 251. As licença~ concedidas aos officiaes c á~ praças
serão para tmtamento de saúde ou para cuidar de nc~ccios ele seus
interesses.
Art. 252. Serão competente'> para conccdrr licenças aos officiaes e praças:
a) o Presidente da Republica por praso superior a um anno;
b) o Ministro da Justiça e Ncgorios Interiores até um anuo;
c) o commandante do Corpo até 30 dias aos ofliciacs e civis c
até tres mezes ás praças.
Art. 253. Nas licenças para tratamento de saude, por mais de
tres mezes, será exigida a inspecção, feita pela junta medica, podendo suppril-a o attestado medico, para concessão da licença,
sómente até noventa dia~, e ainda a«sim si a autoridade competente
não preferir a inspecção de saudc, quando possivel.
Paragrapho uni co. Para o official ou praça, que estiver fóra do
Districto Federal ou do paiz, poder obter prorogaçáo da licença que
estiver gosando, é necessario que o pedido venha in~;trnido com
uma acta assignada, peh me:10s, por doh; mcdicos. (~ a firma destes
reconhecida por autoridade policial 011 judiciaria, :>i :;c achar no
Brasil, e por autoridade consular, :;i 'c cncont:·ar no estrangeiro.
Art. 254. J\s praças quando requererem lkcnça par.t tr:lhmcnto de sande serão snbmettida:; ;í impeccão medica.
Art. 25'í. O official ou praça que, em 'conscqucncia de dcs;Jstre em acto de serviço adoecer. scr;í t1 atado por cont<~ do Estado, perceberá o.s vcncintcntos co1110 se c~;tivcs,;c prompto, contando-se para todos os effcitos o te111po de molcstin, devendo
constar de seus <l'iscntamcntos a !tora ,. di<t do lll(':<mo.
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§ 1." Tambem será contado aos officiaes e praças, para todos os
effeitos, o tempo de prisão disciplinar, de férias, de dispensas de
serviço com todos os vencimentos, o concedido para tratamento de
saude passado como doente nos hospltaes, o de aggregação, o decorrido em serviço gratuito e obrigatorio por lei, e o de exerclcio
de commissões federaes e estadoaes com autorização do Governo.
§ 2." O tempo de serviço prestado no Exercito, Armada ou Policia Militar do Districto Federal será computado aos officiaes e
praças sómente para effeitos de reforma.
§ 3." Qualquer tempo de licença, sem ser para tratamento de
~'attde, não será contado para effeito algum.
Art. 256. Além do caso de molestia, a licença poderá ser concedida ao official ou praça, sem vencimentos, por qualquer outro
motivo justo e atlendivel, a juizo da autoridade competente, sendo
para os ufficiaes até um anno e para as praças até seis mezes, e,
ainda assim, quando não houver prejuizo para o serviço e haja o
requerente exercido suas íuncções nos dois anteriores, se fôr official, ou 110s nltimos doze mezes, se fôr praça.
Art. 257. Ao official que, pela junta medica fôr julgado soffrer
de cancer, tlll:lerculose, lepra ou qualquer molestia contagiosa, será
concedida licença até o prazo de um anno, percebendo apenas o
soldo.
§ 1." Findo o anno de licença, será o official novamente
snbmettido ft inspecção de saude, e, si não fôr julgado restabelecido, ser-lhe-á concedida aggregação por um anno á companhia ou
repartição a que pertencer; terminada esta, si a junta medica
verificar que o mal é incuravel, ser-lhe-á então concedida nova
licença, por tempo indeterminado, até que possa ser reformado
com a metade do soldo. Nestas condições, pcrmittir-·se-á ao official
sujeitar-se á nova inspecção de saude, quando pedil-a e voltar á
actividadc, ~c fôr julgado apto para o serviço . Essa inspecção póde
tambem ser ordenada pelo Ministro ou pelo commandante, mdependentcll!cnte de pedido.
§ 2.' Se o official, findo o anno de aggregação, nos termos do
§ 1", fôr julgado incapaz para o serviço, será desde logo reformado, se já lhe couber a reforma com a metade ou mais do respectivo soldo, contando-~~ c o tempo da licença e da aggregação tio
sómentc para esse Iim.
Art. 258. O official que, durante um periodo de vinte annos
consecutivos de serviço, não tiver gosado licença, terá o direito de
obtcl-a pelo prazo de um anno, por motivo de molestla, verificada
em inspecção de saude.
§ 1." Igual direito, e pelo prazo de seis mezes, terá aquelle
que, durante um périodo de dez annos consecutivos de serviço, nlo
tiver gosado qualquer licença.
§ 2." A duração das licenças concedidas nos termos deste
artigo, as quaes são isentas de sello, não influirá na contagem de
tempo para cfieito de reforma.
§ 3." O official que, com direito ao goso dessa licença, deixar
de gosal-a, contará pelo dobro, para effeitos de reforma, o tempo
respectivo que clla deveria durar si a gosassc.
§ 4." A liquidação do tempo de effectivo exercicio para assegurar o direito a e~;~;a licença será feita por decennlos completos,
interrompendo-se o período sempre que se der o afastamento por
qualquer licença.
o
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§ 5.• Essas licenças especiaes poderão ser gosadas em parcenas de tres e dois mezes por anno civil, respectivamente, c serão
sem perda de vencimento algum.
Art. 259. As licenças para qualquer outro fim que não seja o
de molestia verificada em inspecção de saude, só poderão ser renovadas dois annos depois de concluída a que houver sido concedida
anteriormente.
Art. 260. As licenças concedidas aos officiaes c ás praças serão
contadas da data em que os interessados começarem a gosal-as, devendo estes fazer a devida communicação dentro dos oito dias que
se seguirem á sua publicação em boletim e, quando não o façam,
serão ellas annulladas pelo commandante.
Paragrapho uni co. Exceptuam-se dessa regra as licenças concedidas aos officiaes e praças para tratamento de saude, ag quaes
serão contadas da data da inspecção.
Art. 261. O official ou praça que obtiver licença poderá gosal-a
onde lhe aprouver, cumprindo-lhe, entretanto, indicar ao com mandante do Corpo, aquelle, e ao de sua companhia, es1a, o logar em
que póde ser encontrado.
Art. 262. E' licito ao official ou praça renunciar em qualquer
tempo a licença que lhe tenha ~ido concedida, sendo, porém,
submettido a nova inspecção si ella lhe houver sido dada para tratamento de saude, o que se dará tambem na conclusão das licenças
dessa natureza.
Art. 253. O sello das licenças será pago pelos interessados em
estampilhas collocadas nas guias respectivas, cabendo ao conunandante inutilisar as estampilhas com a data e sua assignatura.
Paragrapho unico. São isentas de pagamento de sellos as
licenças concedidas nos termos do art. 258 c seus paragraphos, bem
como as que o forem para tratamento de saude dos officiacs c
praças.
Art. 264. Aos requerimentos de licença para tratamento de
saneie deverão ser annexadas as respectivas actas de inspecção.
Art. 265. As licenças concedidas aos officiaes pelo commandante do Corpo deverão ser communicadas ao Ministro da justiça
e Negocios Interiores dentro de quinze dias, procedendo-se de igual
fórma e dentro do mesmo prazo quando o official se apresentar ou
renunciar.
Art. 266. Os officiaes e as praças de bom comportamento terão
direito a quinze dias uteis de férias annuaes, de uma só vez ou parcelladamente, sem prejuizo para aquelles da licença assegurada no
art. 258 e seus paragraphos e sem perda de vencimentos, descontando-se apenas os dias de dispensa concedidos no correr do
anuo. As férias concedidas serão publicadas em boletim.
§ 1.'' /\'s praças que durante o pcriodo de instrucção aunual
não tiverem commettido falta alguma serão concedidos, além das
férias, cinco dias de dispensa rio serviço, igualmente com todos os
vencimentos.
§ 2." O commandante do Corpo poderá conceder até quinze
dias de dispensa do serviço a qualquer offieial c oito dias ás praça~.
com todos os vencimentos, por motivo justificado, c descontavcis
das férias annuaes.
Art. 267. O official licenciado, por motivo de ntuk~tia, ~;uflrer;í
os seguintes descontos em seus vencimentos :
I, da gratificação de exercido, qualquer que sej:t o tempo da
licença;
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11, da quarta parte do soldo, se durar de seis mezes a um
anno;
Ill, da metade do soldo, de um anno a 18 mezes;
IV, de tres quartas partes do soldo, de 18 mezes a dois annos.
§ 1." As praças licenciadas para tratamento de saude, mediante
inspecção da junta medica, perceberão :
I, soldo c etapa até seis mezes;
11, soldo, de seis a 12 rnezes.
§ 2." O official ou praça, licenciado para tratamento de saude,
em virtude de molcstia adquirida em acto ou em consequencia de
serviço, perceberá todos os vencimentos até um anno.
§ 3." As licenças concedidas por molestia em pessoa de familia
serão reguladas pelo art. g• do decreto n. 14.653.
CAPITULO XX
DAS REFORMAS

Art. 2fi8. Os olficiaes c praças do Corpo terão direito á reforma:
t ", por invalidez comprovada em inspecção de saude;
'~", quando estiverem nas condições exigidas pelo art. 14 da lei
n. 2.2')0, de 13 de dezembro de 1910, sendo officiaes, e si forem
praças, desde que tenham mais de 20 annos de serviço e estejam
invalidas ;
3°, quando, após o tempo de aggregação, forem julgados invalidados por desastre ou por molestias adquiridas em acto ou
consequencia de serviço.
Art. 269. Os officiaes que, decorridos os prazos de aggregação,
forem julgados incapazes para o serviço pela junta medica serão
reformados: no mesmo posto, com o soldo por inteiro, os que contarem de 25 a 30 annos de serviço ; com o soldo tambem por inteiro
e graduação do posto immediato, os que contarem de 30 a 35 annos
de serviço ; com o posto immediato e soldo por inteiro deste posto,
os q~te contarem de 35 a 40 annos de serviço; e no posto immediato
e a graduação subscquente, os que contarem mais de 40 annos de
serviço.
Paragrarho unico. O official que contar 25 annl·S tem direito á
reforma, com as mesmas vantagens dos officiaes invalidas. Essa
reforma não lhe poderá ser negada, salvo se estiver respondendo
a processo ou preso disciplinarmente ou ainda no caso de a requerer lol!O depois de nomeado para qualquer cummissão.
Art. 2í0. Além do soldo que lhes couber, os officiaes que se
reformarem terão mais 2 ~~ sobre o respectivo soldo annual por
anno de servi<:o que exceder de 25, sem direito ás gratificações
addicionacs de que tratam os decretos n. 108, de 30 de dezembro
de 1869, e n. 193 A, de 30 de janeiro de 1890, como tambem sem
direito ás gratificações marcadas no art. 158 do regulamento que
baixou com o decreto n. 6 .432, de 27 de março de 1907.
Art. 271. Os officiacs que se invalidarem antes de 25 annos,
~;alvo motivo de lesões, desastres ou molestias adquiridas em acto
de serviço, serão reformados com tantas vigesimas quintas partes
do respectivo :soldo quantos forem os annos de serviço.
Art. 272. O official ou praça que se invalidar por desastre
occasionado por acto de serviço, será reformado com o soldo
JHJ~'to in11nedi<ltos.

e
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Art. 273. Os officiaes e praças que se inutilisarem por lesões
ou molestias adquiridas em consequencia do serviço e comprovadas
em inspecção de saude, serão reformados com o soldo por inteiro,
qualquer que seJa o tempo de serviço.
Art. 274. Os officiaes graduados serão equiparados aos officlaes effectlvos para effeitos e vantagens de reforma, em virtude da
lei n. 1.160, de 7 de janeiro de 1904.
Art. 275. O posto mais elevado para reforma dos officiaes será
o de coronel.
Art. 276. Em caso algum os officiaes e praças terão direito á
reforma com vencimentos maiores do que os que percebiam na actividade, assim como não se poderão reformar com vencimentos menores que um terço do respectivo ~oldo.
Art. 277. Deve ser exclui do do estado effecti v o do Corpo,
ficando aggregado por um anuo á repartição ou companhia a gue
pertencer, o official que em inspecção de saude fôr julgado incapaz,
revertendo ao serviço se estiver restabelecido ou sendo reformado
si a junta medica confirmar ~;ua incapacidade physica, linda a
aggregação.
Art. 278. O official ou praça que estiver aguardando reforma e
fallecer antes de ser esta decretada, será considerado reformado
para todos os effeitos, desde a data do falkcimento, uma vez que
seja reconhecido o seu direito á mesma.
Art. 279. Na contagem de te111po para reforma dos officiaes e
praças, as fracções excedentes de seis mezes, serão contadas por
anno completo, de accôrdo com o art. :1", da lei n. I. 1110, de 7 de
janeiro de l9il4.
Art. 280. Os officiaes do Exercito que occuparern no Corpo
postos superiores aos seus c que ahi se inutilizarem para o serviço,
serão considerados para os cffeitos de reforma como si fossem unicamente officiaes do Corpo de Bombeiros, uma vez que renunciem
o posto que tiverem no Exercito, em conformidade com o art. 4°,
da lei n. 1 .160, de 7 de janeiro de 1904.
Art. 281. O soldo da reforwa dos officiaes c praça<; será abonado da data do respectivo decreto.
Art. 282. Os officiaes e praças reformados poderão residir onde
lhes convier, communicando ao Corpo o Ioga r da sua rcsidencia.
Art. 283. A reforma das praças de prct será concedida, salvos os
casos previstos, por invalidez comprovada em inspecção de saude:
com o soldo por inteiro, si contarem mais de 20 annos de serviço; no
posto e soldo de 2° tenente, os sargentos-ajudante, intendente e os
primeiros sargentos que contarem mais de 25 annos de serviço ; c
no soldo e posto immediatos tambem, os segundos e terceiros sargentos, cabos e soldados, que tenham mais de 25 annos de serviço.
Art. 284. As praças de pret que, depois de dois annos de
alistadas, forem affectadas de cancer, lepra c tuberculose pulmonar
serão consideradas aggregadas, durante um anuo.
Paragrapho unico. Si, findo esse prazo, a praça estiver inteiramente restabeledda, o que será comprovado em iuspecção medica,
voltará ás fileiras; si a moi estia fôr julgada incuravl'l, terá a reforma nas condições do art. 273.
Art. 285. As praças que se invalidarenr, depoh de dez annos
de serviço no Corpo, serão reformadas com tantas vigcsi•nas partes
do respectivo soldo quantos forem os annos de serviço.
Paragrapho unico. Si a molestia f!lr opcravcl, putlcr<"t continuar,
uma vez que se sujeite á operação.
Art. 28G. A praça que contar mais de dez armos de serviço no
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Corpo, quando recolhida ao Hospital Nacional ou á Colonia de
Alienados por mais de um anno, será reformada de accôrdo com o
art. 285; as que tenham menos desse tempo, na mesma hypothese,
serão ex c! ui das.
Art. 287. Depois de excluídas com baixa, a praça só poderá
obter reforma, si a pedir, dentro do prazo de um anno contado da
data da exclusão, c provar que o seu caso está comprehendido nas
exccpçõcs dos arts. 273, 284 ou 285.
Art. 288. Não terão direito á reforma os CIVIS que exercerem
cargos no Corpo, ainda que tenham graduações militares.
CAPJTULO XXI
DOS I'UNERAES, ESPOLIO, MONTE-PIO E MEIO SOLDO

Art. 2Hll. Aos officiacs e praças que fallecercm, serão prestadas
as mesmas honras funebres que aos do Exercito.
Art. 200. Não serão prestadas honras funebres aos officiaes e
praças que as dispensarem em testamento, ou quando suas familias
manifestarem esse desejo, c nem tambem aos suicidas.
Art. 291. As honras funebres aos officiaes e praças reformados,
que fallecercm fóra do hospital, sómente serão prestadas quando
forem por escripto solicitadas por pessoas da familia do fallecido.
Art. 292. Com o cnterramento do official effectlvo ou reformado, será dispendida pelo Estado a quantia de 500$ e com a da
praça, nas mesmas condições, a de 80$00().
Art. 2!J3. Tratando-se de official ou praça fallecido em consequcncia de ferimento, recebido em acto de serviço, as despezas de
cntcrramcnto poderão ultrapassar os limites fixados na disposição
anterior.
Art. 294. Quando por qualquer circumstancia, as despezas do
enterro forem feitas pela familia do official ou da praça, aquellas
quantias lhes serão entregues desde que sejam reclamadas dentro do
prazo de noventa dias.
Art. 295. Os commandantes de companhias, quando fallecer
alguma praça, nomeará? um sargento, um graduado e outra praça,
todos de sua companlua, para. em sua presença, fazerem o inventario dos bens deixados, entregando no prazo de tres dias, ao
fiscal, assignada pelos inventariantes, com o seu confere, uma
relação detalhada, e recolhendo á Contadoria o dinheiro c valores
encontrados.
Paragrapho unico. Os artigos facilmente contaminaveis que
houverem servido ás praças fallecidas de molestias contagiosas
serão incinerado!;, descarregando-se os pertencentes ao Estado. '
Art. 296. O e!;polio das praças fallecidas, quando não reclamado no prazo de trinta dias, será vendido em leilão, assistindo a
esse acto o com mandante da companhia c mais um official para esse
fim nomeado, sendo o producto, reunido aos vencimentos que não
tenham sido pagos ao fallecido, recolhido á Contadoria, afim de ser
tudo, depois de deduzidas as importancias devidas á Caixa de Bencficcncia, entregue aos herdeiros ou, na falta destes, recolhido
dircctamcnte ao patrimonio da citada caixa.
Art. 297. O monte-pio dos officiacs do Corpo de Bombeiros
scr;i regulado ne!os decreto n . 942 A, de 31 de outubro de 1890
2 .. 11?, de I dt fevereiro de 18~17; c 8.904, de 16 de agosto de Hlll;
34
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que dá instrucções para execução do art. 84 da lei n. 2.356, de 31
de dezembro de 1910.
Art. 298. Para abono do meio soldo ás famílias dos officiaes
será observada a lei que vigorar no Exercito ao tempo em que
occorrer o fallecimento.
CAPITULO XXII
DOS

ESCRIPTURARIOS,

AMANUENSES. AUXILIAT~FS
SERVENTES, ETC.

DF.

FSCRIPTi\,

Art. 2\19. Haverá cinco primeiros sargentos escripturarios,
sendo, um na Contadoria, um na Caixa de Beneficcncia, um na
Secretaria, um na Assistencia do Pessoal c nm na Assist.:nc1a
do Material; todos deverão ser dadylographos e (ks!gnados sob
proposta dos respectivos chefes.
§ 1." Além desses cscripturarios haverá, para o serviço de
cscripturação, limpeza c conservação dos moveis das diversas repartições, o numero m:cessario de amanucnses, anxiliares de
escripta e serventes, a juizo do com mandante, soh proposta dos
chefes de repartição.
§ 2.• Esses logares serão preenchidos por praças effectivas
do Corpo, tiradas dos quadros das companhias, sendo que os amanuenses não poderão ter graduação superior á de 2• sargento, os
auxiliares de escripta á de 3" sargento c os serventes á de cabo de
esquadra.
CAT'JTULO XXIIT
00 M i\TEHIAL

Art. 300. O material para o serviço do Corpo será sempre dos
mais aperfeiçoados systemas c dos lltl'lhores fabricantes; a gazolina
e lubrificantes devem ser escolhidos dos mais puros, para perfeito
funccionamento e conservação do lllakrial.
§ 1°, além do indispensavel ás promptidões do quartd e estações, haverá em reserva todo o material necessario para substituições em caso de desarranjo que exija demorados reparos.
§ 2•, todo o material pertencente ao Corpo, moveis c utensilios, etc., fará parte da carga da Assistencia do Material, que o distribuirá no mappa das diversas companhias, estações e repartições,
cujos chefes são os responsaveis por sua existencia c conservação.
Art. 301. Os damnos causados pelos officiaes e praças em
artigos e material pertencentes ao Estado, quando devido a descuidos, negligencia ou impericia, serão iudemnisados com descontos
em seus vencimentos, tendo em consideração o valor do artigo e os
vencimentos do culpado, recolhclldo-se as respectiva~; im portancias
á Caixa de Economias.
Art. 302. Os objectos extraviados Oll perdidos por inadvertencia, desleixo ou incuria, serão indenmizados integralrnente, si novos e proporcionalmente, si usados, recolhendo-~;L, a:; i111portancias
descontadas á Caixa de Economias.
Paragraplw unico. Não serão imknmizados os objectos perdidos ou extraviados por occasião de incendio, I'' (J;·amlo-se que
foram consumidos pelo fogo.
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Art. 303. As avarias produzidas no material rodante ou fluctuante, por pessôas estranhas á corporação, serão integralmente
indemnizadas, desde que o tenham sido por falta de cuidado e
attenção dos causadores.
Paragrapho 1111ico. O producto dessa indemnisação será recolhido á Caixa de Economias.
At t. 3:.14. O Corpo nenhuma responsabilidade terá pelas avarias
produzidas pelo material rodante e fluctuante em propriedade particular, por occa~ião de incentlio~; ou outros quaesquer soccorros.
CAPITULO XXIV
,\ VISOS DE INCENDIO

Art. 3ll5. Os avisos de incendio podem ser dados:
a) verbalmente, por qualquer pessoa no quartel central, nas

e,,iações ou nas repartições policiaes;
/J) pelas linhas telephonicas da Repartição Geral d~s Telegraphos ou tia Companhia Telephonica dizendo, no primeiro
caso, de onde fala, c no segundo, o numero do tclephone transmit"'
tente ·
c/ pelas caixas avisadoras de incendio, com ou sem dispositivo
automatico, collocadar. na via publica;
Art. JIJ(i. I' ara o ~erviço especial de aviso d~ incendi~, o
Corpo estabelecerá nas vias publicas o numero de catxas prec1sas,
dispondo, além disso, de uma rêdc telephonica propria, ligando o
quartel central a todas as estações, á Repartição Geral dos Telegraphos e aos centros tclcphonicos da Policia Militar c da Comp;mhia Telephonica
Art. 3'J7. As caixas avisadoras serão collocadas de preferencia
nas proximidades dos estabelecimentos que se conservem abertos
al\~ alta noite ou nas daquelles considerados perigosos sob o ponto
ÚL' vista de um possível incendio.
Art, 3uR. O individuo que der aviso de incendio, por intermedio
de uma caha, é obrigado a permanecer junto á mesma até á chegada
do material do Corpo, afim de indicar o local do incendio, com
cxactidão, c ~;er exonerada de responsabilidade, si se tratar de uma
e<t i xa com úL,po~iti vo automatico.
Art. 30'J. O individuo que der de má fé ou por simples
diversão aviso falso de incendio, por qualquer meio de transmissão
soflrcrá a pena de 50$ a 20il$ de multa, com prisão de 30 a 60 dias.
l'aragrapho uni co. Si o falso aviso desviar o Corpo do logar
em que de facto haja incendio, demorando assim os soccorros
immediatos, ser;í o causador do transtorno punido com multa de
5011$ c üiJ dias de prisão.
Art. 310. As penas estabelecidas no artigo anterior serão
applicadas segundo as indicações dadas pelo com mando do Corpo á
autoridade policial competente.
Art. 311. Qualquer antoridadc ou pessoa do publico que receba
noticia de um incendio deve transmittil-a immcdiatamente c em
primeiro logar ao Corpo de Bombeiros.
Art. 31:J.. A policia obrigará a todos os theatros, cinemas c
qual~~;qu,~r outros centro;; de diversões, onde se agglomerem habitua~mcnte mui las pessoas, e os grandes hoteis ou casas de habitação
collectiva, a !et commtutkações directas com o Corpo, por meio de
;tpp;trdho kkphrmico ou sub-caixa avisadora.
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Paragrapho unico. Essas communicações poderão ser estabelecidas pelo proprio Corpo, mediante requerimento e indemnisação
adeantada dos interessados.
Art. 313. As grandes fabricas, officinas, theatros, cinemas,
boteis e casas de habitação conectiva não poderão funccionar ou
ser habitadas sem o exame prévio do Corpo de Bombeiros, e em
cumprimento ás exigencias prescriptas no decreto n. 14.529, de 9
de dezembro de 1920, e nas leis municipaes, na parte relativa ás
medidas preventivas contra inccndio.
CAPITULO XXV
DO SERVIÇO IJE INCEIH>IO

Art. :a4. A extincção de inccndios compele exclusivamente ao
Corpo de Bombeiros, sendo o serviço dirigido pelo commandante
ou por quem sttas vezes fizer, quaesquer que sejam as autoridades
civis ou militares que estejam presente~, sob pena de responsabilidade de quem intervier no mesmo, concorrendo para que os
soccorros se retardem ou sejam prestados tardiamente.
Art. 315. O primeiro cuidado dos officiaes e praças do Corpo
de Bombeiros, em qualquer incendio, será salvar as pessôas que
estiverem em perigo, empregando ao mesmo tempo os meios precisos para que o setviço de extincção se faça com a maior rapidez
e o menor perigo possível.
Art. 316. Quaesquer co11tingentes de bombeiros nacionaes ou
estrangeiros que se apresentem no local do incendio, só poderão
funccionar com autorisação do commando ou de quem legalmente o
representar, ficando subordinados á sua direcção.
Art. 317. Além das autoridades policiaes conhecidas, ningucm
mais terá ingresso no cordão de isolamento.
Art. 31H. A Policia Militar, logo que receba aviso de incendio,
mandará sem demora a força neccssaria para manter a ordem e
evitar que o serviço de extincção soffra prejuízo pela agglomeração
do povo nas proximidades do pretlio incendiado, cttja força ficani á
disposição da autoridade policial 111<1is graduada que estiver no
local.
Art. 319. A's autoridades policiaes, que prestarão todo o
auxilio ao commandantc do Corpo O!l a quem suas vezes fizer, incumbe:
a) providenciar para que a marcha das viaturas do Corpo
não seja embaraçada, prendendo os conductorcs de vehir.ulos que
não lhes det·cm preferencia ou que propositalrncnl~.: demorarem em
faze l-o, impondo multas de 5$ c 20i~. conforme o caso. Na falta de
autoridade policial, o commandantc do Corpo ou quem legalmcn1.c
o representar tomará as medidas q\le no momento o caso exigir c
prenderá os infractorcs ;
b) manter: a ordem c garantir os salvados c a propriedade
c mandar soccorrcr os feridos c transportar os mortos ;
c) legalisar a invasão de domicilio ou propriedade, pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, quando o com mandante, ou quem suas
vezes fizer, julgar conveniente a entr;ula c esta lhe fôr negada pelos
proprietarios, inquilinos ou domiciliados. Havendo necessidade, o
commandante ou quem suas vezes fizer ordenar;\ o arrombamento
das portas ;
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d) impedir que qualquer pessoa estranha ao Corpo de Bombeiros penetre no predio sinistrado sob pretexto de salvar
moveis, etc. ;
e) não permittir o arrombamento de portas ou janellas do
predio incendiado antes da chegada do Corpo de Bombeiros,
excepto quando haja pessoa em perigo de vida ;
f) impedir que os moradores dos predios visinhos removam
~nas mercadorias ou mobilias, sem que o commandante, ou quem
~Hras vezes fizer, julgue conveniente ;
g) determinar que sejam fechadas nas pro-ximidades do inC!'ndio todas as casas de negocio que vendam bebidas alcoolicas;
lz) tomar conhecimento das causas do inccndio, afim dt proceder na forma da lei contra os culpados, si os houver.
Art. 320. Em casos especiaes o commandante requisitará di-.
rcctamente, em nome do Ministro da Justiça e Negocios Interiores,
aos commandantes de corpos e chefes de estabelecimentos publicas,
civis ou militares,o auxilio e elemento de que necessite c estes lhe
s•:rão prestados com uq~l'ncia, em terra ou nas aguas da bahia,
q rr:mdo se trata r de incendios a bordo de embarcações.
Art. 321. Si durante o serviço de incendio for necessaria a
demolição de paredes ou mesmo de predios, o official que o dirigir
P?derá ordenai-a, justificando depois, por escripto e circumstancradamcnte, o seu acto.
Art. 322. Em trabalho de inccndio, as ordens, pedidos e incumbcncia!; com relação ao serviço, dados por quem quer que seja
estranho á corporação, não serão cumpridas. Os officiaes e praças
obedecerão cxclnsivamentc aos directores do serviço de extincção,
sendo rigorosamente punidos os que não observarem este preceito.
Art. 323. A marcha do material do Corpo para incendio será
pelo caminho mais curto c com a rapidez possível, seguindo todos
os carros o mesmo itinerario.
Art. 324. As corridas para incendio serão assignaladas pelo
som dos tympanos fortemente agitados, levando todo o pessoal o
jngular do capacete preso ao queixo, distinguindo-!'e, além disso, á
noite pelos phar<"Jcs daõ. viatur:~s acccsos, cuja luz será sempre
Vl'l"ll!Clha.
Art. 32'í. Todos os vchiculos em trajecto pelos ruas são obrigados a dar prcfercncia á passagem do material do Corpo na corrida
para incendío, procurando os respectivos conductores co \local-os de
um lado da rua, afim de facilitar a passagem.
Art. 326. Não se tratando de serviço de incendio ou outros
soccorros de natureza urgente, os carros do Corpo observarão as
medidas policiaes e mttnicipacs para o transito de vchiculos.
Art. 327. Todos os officiaes c praças são obrigados, embora·
d~ folga, a comparecer no quartel ou no local, si estiverem proximo, sempre que saibam haver incendio, inundação ou qualquer
calamidade publica.
Art. 328. O Governo promoverá a adopção de medidas municipaes tendentes a regularisar a construcção de predios de modo que,
p~l?. matcr!al Clllprcgado c disposições gcraes, se torne o mais
dlfflCII possrvel a propagação do fogo ás casas visinhas c na mesma
cao:1 de um para os outros compartimentos,
Art. 329. Nos morros de difficil acccsso c muito habitados,
s_erão estabelecidos, logo que as condições financeiras o permit
l!rem, pequenos postos providos de material apropriado e de pessoal indispensavel.
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Art. 330. O Corpo de Bombeiros deverá fornecer guardas para
os theatros e Igrejas, desde que os respectivos emprezarios e provedores os requisitem com antecedencia.
§ 1. o Para os theatros é indlspensavel que os emprezarios
tenham previamente indemnisado na Contadoria do Corpo úe Bombeiros a taxa de 58 por funcção ;
§ 2. 0 Si a funcção fôr além das 24 horas a taxa será dobrada;
§ 3. o A guarda só sahirá do quartel depois de satisfeita essa
exigencia;
§ 4. o O producto dessas taxas reverterá em partes iguaes para
as Caixas de Economias c de Beneficencia.
Art. 331. A autoridade policial que presidir aos cspectaculos
prestará ao official úe ronda ou ao commandante lh guarda do
theatro toda a força moral necessaria, no sentido de serem mantidas as medidas de segurança contra incenúio.
Art. 332. Não é permittido a quem quer qtw se.ia fumar na
caixa do thcatro, salvo os artistas quando no palco e por exigencia
da scena que estiverem representando.
Art. :·n3. As machinas e scenarios •;crão collocados na caixa
úo theatro, de modo a não embaraçarPm o serviço de bombeiros.
Art. 334. O olficial de ronda vcrifkar;í se não ha infracção do
disposto nos arts. 330, 331, 332 c :U3, e no ca~~o pocitivo levará o
facto ao conhecimento do commandanfc, dc·;de qtt'' n;1n tl'nila sido
obedecido nas observações que fizer.
Paragrapho unico. Verificada a infracção, o commandante da
guarda de bombeiros, independentemente da communicação ao official de ronda, recorrerá á autoridade civil que presidir :w ec>p~cta
culo, afim de que tome as providencias ncccssaria:>.
Art. 335. O commandante do Corpo de Bombeiros officiará ao
Ministro da Justiça e Negocios lnkriores, dattdo conta de todas a~;
occurrencia<> havidas na cxtincção dos incendios mais importantes,
das causas sabidas ou presumiveis, do:; soccorros recebido.> e por
quem foram prestados, e das autoridades que, presentes, houverem,
directa ou indirectamente, auxiliado o serviço de extincção.
CAPITULO XXVI
DOS FORNECIMENTOS E CONTR,\CTOS

Art. 33G. Todos o:> artigos ncce:;:;arios ao Corpo de Bombeiros serão adquiridos pela A:;si~teucia do Materi~l. de accúnlo
com o Codigo de Contabilidade Publica.
§ I.'' A acquisição úo material úe incendio, acct:s~orio~. sobre. sal entes e outros necessarios aos melhoramentos do serviço, poderá
ser feita em fabricas estrangeiras, mediante autorisaçfio do Ministro
da Fazenda por intcrmedio do da Jusfi,;a c Negodos Iukriores, de
accôrdo com o Codigo úe Contabilidade e de modo a que se
obtenham sempre os artigos de aperfei,;oaiiH'nto mais modmuo.
§ 2." O fornecedor que não entrar com o at!i1~0 pedido deutro
do prazo estipulado nos fH'dido:;, incorrer;í na m•ilta de 2:-í .. , do
valor do mesmo artigo; si o exce:;~:o do prazo f,\r al·~lll dt• 13 dias
a multa será de 50 "ó, rescindindo_,,,. o cnntrachJ, de :-t·.·,·<llllo com
o que fôr estiptthdo no mesiJio.
§ 3." Os objectos não acceitos :;t~rão retirados pelos fornecedores dentro do praso limitado p·~lo c0mmando, ~~~movendo-o~ o
Corpo para o Deposito Publico, si nãu " fi.,-erem !'"r sua conta os
respectivos donos.
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Art. 337. Só poderão entrar em concorrencla para fornecimento
aquelles que préviamentc se habilitarem perante o commando, apresentando os ncccssarios documentos, de accôrdo com o respectivo
edital.
Art. 338. No dia c hora marcados nos editaes e reunido um
conselho composto do commandante, como presidente, do fiscal,
dos directores da Assistencia do Material, Contadoria, Serviço de
Saúde, assistente do pessoal, do engenheiro, do pagador, do intendente c do secretario, servindo de secretario do Conselho, serão
recebidas as propostas.
§ 1." As propostas, á medida que forem sendo abertas, serão
numeradas c ruhric<~das pelo presidente, que marcará dcante dos
proponentes o prazo que julgar preciso á devida apuração, lavrand<l-se acto continuo uma acta que será assignada pelo Conselho.
§ 2." Si durante o exame c rubrica das propostas reconhecer o
Conselho que em qualquer dcllas existem omissões, emendas ou
rasuras que occasionem duvidas, ella será rejeitada immediata- ·
lltr'Jite.
·
§ :1." Os concorreu tcs serão chamados em prazo fixo para assignar os contractos dos artigos cuja prcferencia tiverem tirado
para fornecimento, p~nlendo o deposito de garantia, caso o não
Lt::am dentro desse prazo.
§ 4." O·-; cnntractos ~.crão lavrados em termo separado, mencionando-se as condições espcciaes concernentes ao fornecimento
de cada artigo c quacsquer clausulas relativas aos contractantes.
§ 5." Antes de assignados os contractos, as minutas serão submettidas á approvação do Ministro da justiça e Negocias Interiores,
<:nm as primeiras e st~gundas vias das propostas recebidas.
CAPITULO XXVII
DO FARDAMENTO

Art. 339. Os officiaes do Corpo de Bombeiros usarão os uniformes marcados pelo Governo.
Art. :140. A distribuição de fardamento ás praças será feita nas
(pocas constantes na tab~lla «E», annexa ao presente regulamento.
Art. J.f I. O l'ngajado r~ceber;í, no dia do engajamento, o capote
c a' JW•;as Lk fardalllé'llto consignadas na respectiva tahella.
§ l." o~corrido.;; dous mezes da data do engajamento, entrará
110 goso das distribuiçõc, geracs que da hi por de ante forem feitas.
'§ 2." Ao passar a prompto da escola de recrutas, começará a
vt>11cer fardamento de panno.
§ 3." 1\ praça qu~ tt~nha servido anteriormente receberá no .dia
do engajamento tod<Js as peças de uniforme.
Art. 342. A praça q11e inutilisar qualquer peça de uniforme ou
eqnipanwnto em inccndio on outro qualquer serviço cxtraordinario,
r'~c·.~ber;i outra da mt···.ma espt•cie, sem prejuízo da que lhe couber
na distribuição ~eral.
Paragra 'lho 11nico. Si a peça inutilisada fôr alguma das que são
pagas fúra das di,trihuil;t'''~~' gcra,~s, será contado novo prazo para
I' l'llcimento.
Art. 343. A praça qtw extraviar ou inutilisar peça de uniforme
011 equipamento. antes de vencido o prazo, receberá em substituição
"11tr;1 da mt·o;ma esJwcie, cujo valor será indemnisado integralmente,
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não alterando a nova peça o prazo de duração da primeira e devendo ser recolhido o producto á Caixa de Economias.
Paragrapho unico. De modo identico se procederá com a praça
que obtiver abonada qualquer peça de fardamento ou equipamento,
mediante allegações plausíveis, a juizo do commando, ou a que
extraviar ou inutilisar qualquer peça de uniforme ou equipamento
de um seu camarada.
Art. 344. As peças de fardamento de panno e o capacete
sómente serão substituídos quando já não estejam em condições de
ser usados pelas praças, a juizo do commandante da companhia.
Art. 345. A divida de fardamento da praça se avaliará pelo
valor correspondente ao tempo de serviço que faltar em suas peças
de fardamento para vencimento dos prazos mínimos de dmação
marcados na tabella.
§ I. o Para pagamento dessa divida, a praça entregará na arrecadação de sua companhia as peças não vencidas e que não tenham
sido usadas, ou as que, embora usadas, estejam em hom estado,
pagando pelos respectivos valores, então, as que não to rem apresentadas c as que o forem em m;ío estado.
§ 2.'' Neste ajuste de conta a praça será indemnisada de qualquer prejuizo que tenha sofirido, do mesmo modo que se lhe fará
carga da depreciação no valor das peça~; arrecadadas.
Art. 346. Com a praça que desertar proceder-se-á do mesmo
modo que no artigo anterior, arrecadando-se as peça:; deixadas no
quartel e que não forem usadas, fazendo-se carga nos vencimentos
do desertor da differença entre o valor dessas peça:; e a importancia total de sua divida de fardamento.
Art. 347. As peças de fardamento arrecadadas de conformidade
com os arts. 345 e 345 serão de preferencia escolhidas para substituição de peças inutilisadas ou extraviadas, levada na devida conta
a depreciação com que hajam sido recebidas.
Art. 348. O fardamento das praças fallecidas ou que se
reformem será considerado vencido, recolhendo-se o daquellas como
espolio, si encontrado no quartel.
Art. 349. No caso de ter sido distribuída uma peça de fardamento á praça com atrazo, devido a não havei-a em deposito, a
duração será contada da data do pagamento.
Art. 350. As praças operarias em serviço de officina, o pessoal
de bordo, as do serviço de registros e os cocheiros vencerão uma
blusa, uma calça c um chapéo mescla, com a duração de seis
mezes, para o serviço interno c externo, em que não seja conveniente andarem fardados.
Paragrapho uni co. Si passarem a prompto da especialidade
antes do prazo de duração, indemnisarão o valor dessas peças proporcionalmente ao tempo que faltar.
Art. 351. Os officiaes e praças reformados usarão os mesmos
uniformes do da activa, tendo no ante-braço uma l'strclla, dourada
para o~ officiaes e prateada para as praça:;.
CAPITULO XXVJII
DJ\ ESCRIPTURAÇÃO

Art. 352. A escripturação do Corpo será feita de accôrdo com
o livro de modelos já adaptado pelo Ministl'rio da Justiça e Nl'gocios Interiores.
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CAPITULO. XXIX
DA CAIXA DE BENEFICENCIA

Art. 353. A Caixa de Bencficencia do Corpo de Bombeiros tem
por fim auxiliar as familias dos officiaes e praças activos e reformados, que forem socios, assegurando-lhes, por morte dos mesmos,
uma pensão cujo valor consta da tabella D, e occorrer ás primeiras
despesas com o luto pelo fallecimento de qualquer contribuinte.
Art. 354. A renda da Caixa será formada : com as contribuições mensacs dos socios e juros dos emprestimos feitos aos
mesmos, com a taxa approvada pelo commandante ; com os
descontos regula1fientares nos casos de licenças sem vencimentos
ás praças, quer por portaria, quer por boletim ; pelas •faltas ao
quartel• até a ausencia ; com as multas impostas aos fornecedores
e os depositas de conlractos rescindidos; com as percentagens
cobradas aos barbeiros e metade da cobrada &obre a renda da
pharmacia; com os donativos particulares legados, rendimentos e
juros do capital constituído e os do deposito para garantia de
fardamento, etc.
Art. 355. Todo c qualquer accrescimo ao fundo da Caixa será
recolhido á mesma por mdo de uma guia visada pelo fiscal e rubricada pelo commandantc.
Art. 35ü. Nenhum titulo pertencente á Caixa poderá ser alienado sob pretexto algum.
Art. 357. A Caixa será administrada por um Conselho composto: do commandante, como presidente; do fiscal, como vicepresidente ; dos directorcs da Contadoria, do Serviço de Saúde e
da Assistencia do Material ; do assistente do pessoal; do chefe da
pharmacia ; do pagador ; do thesoureiro da Caixa ; dos commandantes de companhia e do secretario, que será tambem o da Caixa,
e de um medico e dous subalternos, por escala, e cujo exercido
durará seis mezcs.
Paragrapho uni co. Quando o com mandante não fôr socio, elle
ser;i considerado presidente honorario, assumindo a presidencia
e!iectiva o tenente-coronel fiscal.
Art. 358. Todas as reuniões do Conselho serão registradas em
acta especial, lavrada pelo secretario e assignada por todos os
membros.
Paragrapho uni co. Todas as deliberações do Conselho serão
tomadas por maioria de votos, não podendo ser o mesmo reunido
sem que estejam presentes dous terços de seus membros e decidindo o presidente em caso de empate da votação.
Art. 359. O Conselho Administrativo da Caixa será autonomo
em suas deliberações, cabendo recurso para o Poder judiciario.
Art. 360. O Conselho será solidario nas faltas commettidas
com a gercncia dos dinheiros da Caixa c por ellas responderá
perante os tribunacs competentes, sem prcjuizo das penas administrat!vas, qu~ poderão ser impostas pelo Ministro da justiça e
Negocws lntenores, aos rcsponsaveis, inclusive o commandante, si
fôr sacio da Caixa.
_Art. 361. Ao Conselho é expressamente prohibido attender a
pedidos de quaesquer emprestirnos fóra dos casos taxativamente
pr('vistos nPste regulamento.
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Art. 362. Será thesoureito da Caixa um official dos quadros
das companhias,. eleito annualmente, por escrutinio secreto do Conselho Administrativo.
§ l. • O thesoureiro, devidamente autorisado pelo Conselho,
representará a Caixa na compra de titulas, recebimento de juros e
quaesquer outras transacções.
§ 2." O thesoureiro far;í com o fiel toda a escripturação dos
livros que forem adaptados pelo Conselho, depois de rnhricados
pelo respectivo presidente.
§ 3. • O thesoureiro terá um fiel, que escolherá entre os sargentos dos quadros das companhias, propondo-o ao commandantc•.
§ 4." A Caixa terá um primeiro sargento escripturario e o
pessoal necessario ao serviço de escripturação, tirado dos quadros
das companhias.
Art. 363. O thesoureiro perceberá mensalmente, para quebras,
a quantia de 50~ por conta da renda ordinaria é fará serviço de
promptidão por semana, não fazendo outro serviço, salvo casos
excepcionacs.
Art. 36,L As contribuiçih·s dos socios são as discriminadas na
tabella D.
Art. 365. Consideram-se socio:. contribuintes os officiacs c
praças effcctivos c rcformaüos, c socios voluntarios aquclle~; que,
üeixando o Corpo já tendo pago as joias, hajam declarado por
escripto desejarem continuar, afim de manterem seus direitos, para
o que é nccessario qu<~ as pra•;as tenham contrihuido pelo menos
durante quatro annos ininterruptos.
Art. 363. Os socios voluntarios poderão pagar suas mensalidades venciüas e com dez dias de tolerancia. Não o fazendo, incorrerão na multa de 20 "/o sobre cada contribuição, no primeiro trimestre de atrazo, e na de 50" 1" sobre cada contribuição do segundo
trimestre em atrazo, perdendo n•) decimo-primeiro dia do terceiro
todos o c. direitos de sacio e as quota'> com que tiverem entrado.
Art. 367. Os officiaes do Exncito, quando em commissão no
Corpo, os rnedicos, o·; pharrna::,~ntico;;, o dentista c o bacteriologista, nomeados com g1adnaç•i~:; militares, potlc•·;io entrar para a
Caixa pagando a irnportancia co~re.;pcmlente a c :nto c quarenta
vezes a contribuição mensal do posto que tiverem na occ'!sião e
mais as joias relativas aos posto:: anteriores, o que tudo poderá ser
.satisfeito em vinte e quatro prestações mensaes, no maximo.
§ l." Paga a joia global. <b novo'~ :·ocio~; entrarão no go~o de
todos os direitos c vantagens conferidos aos demais officiaes.
§ 2. o Os officia~s do Ex:~rcilo, soei o:.;, quando dispensados da
commissão no Corpo, poderão continuar a contribuir para a Caixa
como soei os voluntarios.
Art. 3138. A joia para os civis que se engajem sl'rá igual a
quinze vezes a contribuição mcn:,al c amortisavel no maximo em
12 prestações.
l'aragrapho unico. Nos acccssos aos diversos postos os promovidos pagarão nova joia, i~~ual ;í pL•nsão mensal a que tiverem
direito os seus herdeiros; ec:ta joia será in(lemni·:1v•~l no maxirno
dentro de doze rnezcs, prazo c:-:k necc:-;s:n·io pa:"t •·ntrar no ~~oso
de todas as vantag:~no; da nova pensão.
Art. 3139. Os ofliciaes excluído:. do Corpo a seu pedido e as
praças rebaixadas poderão continuar a p:tgar as contribuições do
posto que tinham, caso queiram conservar o dir·:ito ;ís vantagens a
que tenham feito jüs, em beneficio de ::n1s f anti lia~, não podendo
em hypothese al!~ltrna elevar a pl·n:;;-,., al\·m d;t ''"I r•~s!HIIIllcntc ao
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posto que tinham no Corpo na época de deixai-o, ou do rebaixamento, e não sendo nessa ultima hypothese restituída differença
alguma de contribuição ou de joia.
Art. 370. A praça de pret excluída· do Corpo a seu pedido,
após quatro annos de consecutivos serviços, si de novo se alistar,
continuará no goso de todos os seus direitos, si durante a sua
au~encia houver contribuído como socio voluntario e mantido e111.
dia o pagamento a que estava obrigado. Não o tendo porém feito,
entr:trá como novo socio.
Art. 371. O o!ficial ou praça desertores, a praça excluída a
bem da di~ciplina ou do serviço c a que fôr expulsa perderão as
joias c as contribuições, ~;cndo eliminados de socios.
i\rt. 37:2. As praças, dentro dos tres primeiros dias, apresentar;! o ao pre:.iLicnte do Conselho, por intermcdio do commandante
de companhia, alim 'k constar do archivo da Caixa, uma declaração
cscripta em folha de papel almasso, sem emendas, ou a rôgo por,
~.;ocio da Caixa, mencionando: nome da esposa em primeira ou
segundas nupcia~·., época e logar onde se celebrou o casamento,
nome dos filhos c filhas lc<~itimos ou legitimados, data do nascimt·nto c registro de cada um; e nome dos paes e das irmãs solteiras
ou duvas, com indicação do n.ascimento e registro civil.
§ 1." E·.;sas dt~clara<:õ~s serão rubricadas pelo presidente do
Conselho, que não acccitat á as que não estiverem em forma.
§ 2." As alte:·ações o:cortidas nas famílias dos socios, que de
algum modo possam afiectar os interesses dos herdeiros, serão
communicadas ao presidente da Caixa, por escripto, e juntas ás
declarações feitas em tempo.
§ 3." o~; herdeiros dos .~ocios, que não tenham procedido em
conformidade com o § ~" e que se sintam prejudicados, poderão
fazer a-.; COilliilUnicaçõe:-; pela maneira c com os docwnentos exigidos pelo Conselho.
Art. :n;;. i\·; pcnsõcc. de herdeiros não sofft·erão reducção em
hypothese algu·na; poré:n, as dos officiaes e praças, que, antes da
approvação de,;te regulamento, já estavam percebendo ott com direito
firmado em perccbel-:ts, ou que futuramente a percebam em virtude
do direito adquirido, serão reduzidas proporcionalmente, desde que
a renda ordinari:t da Caixa, isto é, contribuições, joias, donativos
não declarados para o p:ttrimonio, 40 ''f" dos juros-de títulos e
de cmorestimos, metade da porcentagem sobre a renda pharmacia,
etc., não C0111portc a importancia das pçnsões a pagar mensalmente.
Art. 374. J\c; pcnsõ~:; não estão ~.ujeitas á penhora, embargo
ou descontos, a não ser os relativos a contribuições e amortizacões
tb~ emprcstimo; da Caixa de Beneficencia.
•
Art. 375. Prcscrevcr:i a pensão não reclamada no prazo de
cinco annos, cxcc'pto si o pensionista fôr menor 011 interdicto.
Art. 376. Os pen,ionistJ:; e soei os, que por qualquer circumstancia perderem dirl'ito :~o~ beneficios da Caixa, de accôrdo com
as prcscripçõ~s c:>talwkcida•; no regulamento, serão eliminados em
:;t··,·do do CoihL·lho.
Art. 377. o~ JWnsionista<> habilitado•; receberão o respectivo
titnlo, que Pxhihirão, ''en1nre que lhes fôr exigidn, como prova de
id<·ntidadt•.
§ 1." 0;; tutores c vi11vas são obrigados a apresentar em agosto
dt: cada nnnn, aqttellv:;, :~tt<";tado de vida dos tutelados, e e~üas,
att.~stado de viuvez.
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§ 2. 0 Os procuradores deverão: em fevereiro apresentar nova
procuração ou traslado da anterior, e em agosto, attestado de vida
dos pensionistas que representam.
§ 3. o Não serão pagas pensões a representantes de bancos,
desde que se verifique ter havido transacção pecunlaria.
Art. 378. Aos actuaes officiaes e praças, socios, fica assegurado
o direito á pensão do posto que tiverem, na data do presente
regulamento, nos casos de reforma, pensão esta, no emtanto, sujeita ás restricções do art. 373.
Paragrapho unico. D'ora avante, pois, exclusivamente em be·
neficio de seus herdeiros, o official ou praça graduada, ou que
tenha mais de vinte e cinco annos de serviço no Corpo e de contribuições descontadas em folha, poderá se promover na Caixa
para effeitos de pensão, pagando a joia e as contribuições como si
fôra effectivo neste posto, observado o disposto no paragtapho
unico do art. 368 e mediante requerimento apresentado ao Conselho,
desde que esteja ainda em serviço activo.
Art. 379. O officlal ou praça que se reformar na eflectividade
do posto superior, tambem exclusivamente em beneficio de sua
familia, poderá legar a pensão deste posto, si pagar pelo dohro a
joia respectiva e contribuir desde· então com a mensalidade correspondente.
Art. 380. Para o recebimento da pensão por quem de direito
são essenciaes: o decreto de reforma publicado em boletim do
Corpo, as certidões de casamento, de obito t~ de nascimento,
além de quaesquer outros documentos julgados necessarios pelo
Conselho em caso de duvida. Todos esses documentos deverão ter
as firmas devidamente reconhecidas.
Art. 381. A Caixa não dará pensão maior do que a mais elevada
na tabella D.
Art. 382. Têm direito a pensão:
a) os membros das familias dos socios que tenham contribnido
para a Caixa durante quatro annos consecutivos, no minimo ;
b) os membros das familias dos socios fallecidos em acto ou
consequencia de acto de serviço, qualquer que seja o seu tempo de
contribuição.
Em ambas as hypotlteses srr;í observada, porém, a seguinte
escala :
lo, pensão integral á viuva, desde que não haja filhos nas
condições do n. 2 e si em vida do marido não estiver dcllc separada por divotcio, ou que, embora divorciada, tenha sido reconhecida innocente por sentença ;
2", metade á viuva nas condições anteriores e metade igualmente dividida entre as filhas solteiras ou vi uvas e os filhos menores
de 18 annos ou interdictos, quer legitimas, quer legitimados ;
3", repartidamente, entre as filhas solteiras ou viuvas c os
filhos menores de 18 annos ou interdictos, quer legitimas, quer
legitimados ;
4'', integralmente á mãe viuva ou solteira, vivendo a expensas
do fallecido na época do fallecimcnto ;
5", repartidamente ás netas e netos menores de 18 annos ou interdictos, que representarem o direito de suas mães já fallecidas ao
tempo em que se verificar o estabelecimento da prnsão.
6°, repartidamente ás irmãs solteiras, nas condições do numero
anterior.
·
§ 1. A ordem de preferencia para o recebimento da pensão é
0
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a acima estabelecida e, portanto, para que recebam a pensão os
contemplados em qualquer dos numeros da escala, é preciso que
não exista nenhum dos comprehendidos nos numeros precedentes.
§ 2." Em nenhum outro caso, fóra esses, poderá ser a pensão
concedida.
Art. 383. Perderão as pensões ou quotas que perceberem:
1", as viuvas, por morte ou casamento, revertendo sua parte,
igualmente dividida, em favor dos filhos pensionistas ;
2", as filhas solteiras ou viuvas, por morte ou casamento, revertendo as quotas proporcionalmente divididas em favor da viuva,
das outras filhas solteiras ou viuvas, ou á Caixa, pela inexistencia
de herdeiros em taes condições ;
3", os filhos varões, ao completarem 18 annos, revertendo as
quotas igualmente divididas para suas irmãs solteiras ou viuvas e,
na falta de herdeiros em taes condições, para a Caixa ;
4", as mães, por morte ou casamento, revertendo a pensão em
favor da Caixa;
5", os netos, ao completarem 18 annos c as netas ao se casarem,
revertendo as pensões em favor da Caixa ;
6", as irmãs, por morte ou casamento, revertendo a pensão em
favor da Caixa.
Paragrapho unico. Além dos herdeiros, taxativamente designados, a ninguem mais cabe a reversão da pensão.
Art. 384. São fixadas as seguintes quotas para as primeiras
despesas de luto ou funeral, á viuva ou, na falta desta, aos herdeiros dos socios, mesmo quando não tenham direito á pensão:
Officiaes superiores . .
Capitães ou subalternos
Sargentos . . .
Cabos c soldados

200$000
150$000
100$000
60$000

Art. 385. O capital da Caixa será applicado na compra de titulas
da Divida Publica Federal ou emprestado aos officiaes e praças
activos e reformados.
Art. 386. Afim de facilitar a acquisição de predios, os officiaes
poderão contrahir um emprestimo no prazo maximo de sessenta mezes, na importancia relativa a dez vezes o soldo mensal
para os activos, c quinze vezes a pensão mensal a que tiverem
direito os seus herdeiros, os reformados, mediante requerimentos
dirigidos ao presidente da Caixa, que, depois de informados pelo
thesoureiro, serão submettidos áquella autoridade para o despacho
final.
~ 1." Aos officiaes reformados é necessario que apresentem,
antes, um attestado do Thesouro provando ter sido averbada a
respectiva consignação.
§ 2." Ao official ou praça licenciado para tratamento de saúde
ou recolhido a um hospital por conta propria, será permittido pagar
~;ú111cntc os jut os até o prazo de um anno, no maximo.
§ 3." No caso de reforma, a amortização mensal do emprestimo
poderá ser 11111 quarto daquella que o reformado estiver pagando
na activitladc, addicionada aos respectivos juros, desde que o soei o
requeira c prove ter sido a consignação averbada no Thesouro
N;tcional.
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Ati. 387. Os officiaes poderão contrahir, mensalmente, até o
dia 20, mais um emprestimo até 100$, com o titulo de cRapido~, e
que lhes será descontado de uma só vez dos vencimentos relativos
ao mez em que fOr contrahido.
Paragrapho unico. No caso de fallecimento de qualquer pessôa
da familia do official ser-lhe-á facultado contrahir um cmprestimo
de tresentos mil réis, amortisavel em tres prestações addicionadas
ao respectivo juro.
Art. 388. A"s praças rclonnadas e as aclivas que já tenham
feito o deposito de que trata o art. 53. será facultado contrahir
emprestimos no limite maximo de cem mil réis até cabo de esquadra
e duzentos mil réis os sargentos, e em prazo tal que permitta o
desconto integral em folha antes do termino de seu tempo de praça.
§ 1°. A's de bom comportamento será facultado contrahir tambem mais um emprestimo de sessenta mil réis, no maximo, com o
titulo de «Rapido», em duas vezes, nos dias sete e vinte de cada
mez ou em uma só vez nesse ultimo dia, sempre para desconto
integral nos vencimentos do mez em que fôr contrahido.
§ 2°. No caso de fallecimento de pae, mãe viu va, mulher,
filhos, ou irmãs vivendo exclusivamente ú custa da praça, poderá
ser tambem concedido: aos sargentos um emprcstimo de 1501!; c a
outras praças, recngajadas o de !JO$, ambos para desconto em trcs
prestações addicionadas ao rcspccth'o juro.
Art. 389. As praças reformadas poderão contrahir, em duas
vezes, um emprestimo cRapido~ de trinta mil réis.
Art. 390. Não serão attcndidos 11os pedidos de cmprestimos os
officiaes c praças cujos vencimentos no mez anterior não tenham
comportado os descontos relativos á Caixa de n~neficL·ncia.
Art. 391. As renovações de emprestirnos para os ofliciaes
sómente serão concedidas quando j;í tenham sit!o pagas em folha,
seis prestaçües e para as praças quando j:i tenham pago, nas mesmas condições, metade do cmprestimo.
Paragrapho unico. Os officiaes, ao contrahirem ou renovarem
seus emprestimos, pagarão a titulo de exnedienk a percentagem
de 1 °/ 0 sobre a quantia cfkclivamente recebida, em beneficio
directo do patrhnonio da Caixa.
Art. 392. Ao official ou sargento que se reformar no posto de
official, a Caixa abonará mensalmente até a importancia relativa
aos seus vencimentos liquido"> no mcz anterior até que o mesmo se
habilite no Thesouro Nacional, sendo neccssario que o interessado
requeira e dê ao thesoureiro uma procuração em causa propria para
receber no Thesouro Nacional os seus vencimentos, mencionando
que esta só ficará sem effeito depois que o theso:nciro haja effectivado o recebimento.
Paragrapho unico. O mesmo beneficio será facultado ás demais
praças que se reformem, dispensada a exigcncia da procuração.
Art. 393. As viuvas c quae:;qucr outros herddros não poderão
contrahir emprestimos.
Art. 394. Todos os emprestimos c adeantamcntos feitos pela
Caixa pagarão os juros de 1 "f, ao mez, decrescente mente, contados sobre a quantia em mão dos socios, c que s•·rão e!;•.:ripturados
40 "f,. como accrcscimo ao capital e GO ·j, como renda ordinaria;
cobrados por inteiro, si o emprestimo ou adeantamento fõr realizado
dentro da primeira quinzena de cada mez, e sobre quinze dias
sómente, si cllcs forem realizados do dia 16 em deante.
Art. 393. !'elas dividas contrahidas com a Caixa, 1'111 caso de
fallecimentu, respondem as pcnsiíes dos rcsp1·divos lu~rdciro~;,
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sendo neste caso o debito liquidado em prestações iguaes á metade
da pensão legada e interrompida a contagem de juros.
Art. 396. As prestações, joias, juros e contribuições serão descontados nas folhas de vencimentos ou nas de pensões organizadas
no Corpo ou no Thesouro Nacional, officiando-se neste caso á Directoria da Despesa Publica, logo que o official se reforme ou haja
modificação ou terminação do desconto.
Art. 397. O contraCto com o actual barbeiro de officiaes c praças prevalecerá durante cinco annos.
Paragrapho uni co. A percentagem a cobrar-se sobre os respectivos descontos ser;i de 5 "/o. cscripturado para o patrimonlo da
Caixa.
Art. 398. O presidente da Caixa remetterá semestralmente ao
Ministro da Justiça e Ne;~ocios Interiores um balancete do movimento, com a discriminação da renda bruta, ordinaria e capitalizada, da despeza com pensões e por conta do capital, com
explicação da·; pensücs concedidas ou cassadas, assignalados os
motivos.
·
Art. 399. A Caixa de Benificencia ficará subordinada á Contadoria, por meio da qual encaminhará todos os seus papeis, funccionará todos os dias uteis das 10 ás 15 horas, sendo os pagamentos
el!ectuados de accôrdo com a respectiva tabella.
CAI' ITULO XXX
DISPOSIÇOES GERAES

Art. 40·1. A norma para os serviços internos, os detalhes sobre
os serviços de incendio, os encárgos de todo o pessoal, do commandante ao bombeiro, as tabellas, horarios, emfim tudo quanto se
referir á boa mat cha dus trabalhos affectos á corporação, serão estabelecidos no regimento interno c nas instrucções geraes do Corpo
de Bombeiros, approvadas pelo Ministro da Justiça e Negocias
Interiores.
Paragrapho unico. O commandante organizará esse regimento
que entrará em vigor depois de approvado pelo Ministro.
Art. 401. I 'ara instruir as praças recrutas será nomeado pelo
commandante um official ou ~argento dos quadros das companhias,
o qual só fará un1 ~crviço de escala por semana, salvo casos excepcionaes.
Art. 402. Nas folhas de pagamento das praças arranchadas se
descontará a importancia currespondente á alimentação e mais fornecimentos autorizad<Js pelo commandante, para pagamento aos
fornecedores.
Art. 4UJ. As praças casadas e as solteiras de bom comportamento poderão ser desarranchadas, quando solicitarem, si não resultar dahi inconveniente para o serviço, a juizo do commandante.
Paragrapho uni co. O desarranchamento do recruta será permittido sómL·nte tres mezcs depois de frequentar a instrucção e
ainda assim tendo revelado applicação.
_\rt. 404. Nos incendios em que o pessoal trabalhe longas horas, ou em serviços cspcr:iacs, quando em um ou outro caso não
seja possível substituil-o para as refeições, estas serão fornecidas
uo local, por conta do Estado.
l'aragrapho unico. Após os incendios se fornecerá ao pessoal
uma ração de café c pão com manteiga.
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Art. 405. Os officiaes só poderão usar traje civil tóra das repartições e do quartel.
Paragrapho uni co. As praças não poderão entrar nem sahir do
quartel em traje civil.
Art. 406. Os officiaes são obrigados a communicar ao commandante todas as vezes que mudem de residencia, communicação
esta que será feita por escripto e na primeira opportunidade.
Art. 407. Todo e qualquer official ao entrar de serviço é obrigado a se apresentar aos seus superiores hierarchicos tambem de
serviço, ao assistente do pessoal, ao fiscal e ao commandante do
Corpo, logo que este compareça ao quartel.
Paragrapho uuico. Os officiaes, ao entrarem no quartel, são
obrigados a cumprimentar o commandante e os seus chefes de repartição.
Art. 408. O fiscal ou chefe de repartição dará sempre suas
ordens verbaes por intermedio do assistente do pessoal e quando o
fizer directamente a outros officiaes, caberá a estes lcval-as na primeira opportunidade ao conhecimento daquelle assistente.
§ 1." As ordens verbaes deverão ser confirmadas.
.
§ 2." As ordens verbaes, por intermedio ele praças, deverão ser
evitadas sempre que possível.
Art. 409. Só por motivos plenamente justificados, poderá ser
concedida ao oflicial ou praça permissão para mudar de nome.
Art. 410. Nos serviços prestados pelo Corpo, que não sejam
de estricta especialidade, as pessôas que os solicitarem indemnisarão todas as despesas relativas ao combustível, lubrificantes, etc.,
nelles consumidos, fazendo préviamente um deposito, a juizo do
commandante, desde que se trate de particular.
Art. 411. A guarda c o commercio de substancias inflammaveis
c explosivas serão sujeitos aos regulamentos da Prefeitura, de modo
que os grandes depositas sejam situados fóra da zona muito habitada e que as casas de conunercio não possam ter para negocio a
varejo quantidade que exceda determinados limites.
Art. 412. As plantas dos edifícios que sejam destinados a depositas de inflammaveis ou casas de diversões ficam sujeitas ao
exame e approvação do commandante do Corpo, na parte relativa
ás medidas preventivas contra incendios.
Art. 413. No mez de junho haverá concurso de provas technicas
e individuaes entre as praças, cujo programma será organisado
pela Assistencia do Pessoal c submcttido préviamcnte á approvação
do commandantc do Corpo.
Paragrapho uni co. Serão distribuídos premi os, a juizo do commandante, aos vencedores em primeiro, segundo e terceiro Iogares.
Art. 414. No fim do período de instrucção, que será em outubro,
os commandantes de companhias rcalisarão o disposto no n. 10 do
art. 107 e o fiscal o disposto no n. 8 do art. 83, cabendo ao commandante a classificação final das companhias.
Paragrapho uni co. Haverá premios para as companhias classilicadas em primeiro c segundo Jogares.
Art. 415. Em novembro haverá concursos para preenchimento
das vagas de sargentos, cabos, bombeiros de primeira c segunda
classes, que se abrirem durante o anuo vindouro, sendo os proJ!:rammas organisados pela k'~istcncia do Pessoal com prévia
appro"ação do COllllllandante.
Art. 416. Os officiaes são obrigados a residir nas proximidades do quartel e estações, afim de attenderem com presteza e
urgencia aos serviços cxtraordinarios, devendo as casas a elles
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destinadas ser construídas nas elrcumvislllhanças, de inodo que
possam ficar todos nas mesmas condições de igualdade.
Art. 417. Os infractores do presénte regulamento, quando para
o caso não houver comminação de pena especial, ficarão sujeitos
prcscriptas na legislação vigente.
Art. 418. Quando o Governo entender conveniente, será o
Corpo inspcccionado por um officlal do serviço activo do Exercito
de primeira linha, cuja patente deverá ser superior á do comm~
dante.
Art. 41!1. Ül; postos de primeiros sargentos mestres das officinils de ferreiro. !;cgdro, carpinteiro, electricista, pedreiro, pintor,
cordeiro e cornclciro mór ficam substituídos por segundos sargentos, c os de oito terceiros f,argcntos machinistas ficam ex ti netos,
;i medida que se forem dando as vagas.
.
Art. 1120. Os casos Olllissos, no que concerne á disciplina e
economia do Corpo, serão resolvidos pelo Ministro da justiça e
Negocios Interiores c nos demais casos o Governo recorrerá, como
legislação subsidiaria, ;is leis c regulamentos que vigorarem no
Exercito.
·
Art. 421. Revogam-se as disposições em contrario.

's

Rio de janeiro, em 20 de dezembro de 1923.-jodo Luiz Afvés.
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COBPO DE BODEIBOS
TABELLA C- Vencimentos dos officiaes c praças.
VENCIMENTOS ANNUAES
OFPICIAêS

Soldo
Coronel ou tenente-coronel (official do Exercito em commissão
como commandante) ..••......
Major ou capitão (official do
Exercito em commissão como
engenheiro) .................. .
Tenente-coronel. ............... .
Major ..•..........•..•.........
Capitão ........................ .
to tenente ...••........•.........
2° tenente .•.•..•..•......••.....

Gratificação

Total

-

7:000$008 7:000$008

-

4:800$0t2
5:800$008
4:800$012
4:000$008
3:100$008
2:600$004

11:999$992
9:599$988
7:999$992
6:199$992
5:199$996

4:800$012
17:400$000
14:400$000
12:000$000
9:300$000
7:800$000

VENCIMENTOS DIARIOS
PRAÇAS

Soldo
Sargento ajudante c intendente ..•
t'' sargento mestre de officina, de
lancha, da musica, pratico de
pharmacia, enfermeiro ou corneteiro-mór ....•..............
to sargento de fileira ou escripturario •.....•.......•...........
2o sargento de fileira, inclusive
contra-mestre ou encarregado
de officina ..•••.............•.
2° sargento machinista .......... .
3° sargento ..........• · · .. · · · · · ·
3° sargento machinista ......•...•
Cabo de esquadra de fileira, machinista, motorista ou especialista •..................••.....
Bombeiros de fileira, inclusive
motorista, foguista, musico ou
corneteiro ......•.•............

Oratificação

Total

7$700

1$500

IJ$200

6$033

t$500

7$533

6$033

-

4$633
4$633
4$200
4$200

-

3$766

-

3$000

-

-

6$033

1$350
$650

4$633
5$983
4$200
4$850
3$766

3$000
-----ÜBSERVAÇOES- ta Os civis que desempenharem os cargos de
instructor de gymnastica, desenhista, especialista de molcstia de
olhos, nariz, garganta c ouvidos, auxiliar do cirurgião dentista,
vencerão, respectivamente, a gratificação mensal de 110$1, 600~,
300$ c 300$000.
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2- • O instructor de infantaria vencerá a gratificação mensal
de 200$000.
·
3" • Para gratificação aos professores dos Cursos Profissionaes
será consignada a quantia annual de 19:800$, dividida a juizo do
commando.
4• • Os segundos e terceiros sargentos machinistas vencerão,
respectivamente, uma gratificação diaria de 1$350 e $650.
5• . Os motoristas de 1' classe vencerão a gratificação mensal
de 50$, os de 2a 40$ e os de 3" 30$, emquanto exercerem as respectivas funcções.
6a • As praças escripturarias do serviço de « Partidas Dobradas" vencerão uma gratificação mensal de 50$, emquanto exercerem as respectivas funcções.
7• . Os segundos sargentos contra-mestres ou encarregados de
officina, vencerão uma gratificação de 1$, diarios.
8' . Os cabos de esquadra de fileira, ferrador, telegraphista ou
conductor de machinas vencerão uma gratificação de I$, diarios.
ga • Os bombeiros de I" classe, musicos ou corneteiros -vencerão uma gratificação de 1$, diarios.
.
10' • Os bombeiros de 2• classe vencerão uma gratificação de
~750, diarios.
II• . As praças vencerão uma etapa diaria, sendo que os sargentos, duas, a qual será fixada, annualmente, pela Lei Orçametaria.
12" . As praças poderão vencer ainda as gratificações dos
arts. 57 a 65, segundo as suas especialidades, funcções ou tempo
de serviço.
13a • O ensaiador da banda de musica vencerá a gratificação
mensal de 200$000.
Bin tie .Janl'iro, ~o de dc7.cmbro de 1923.

CORPO DE BOKBE!BOS
TABELLA D- Tabella para regular as contribuições dos socaos
da Caixa de Beneficencia e as pensões a que têm direito seus
herdeiros, em conformidade com os arts. ns. 353 e 364.
GRADUAÇÕES

CONTRIBillÇAO
MENSAL

PENSÃO
MENSAL

---------------------26$667
Coronel. •.........................
200$000
Tenente-coronel .•.................
21$334
160$000
18$667
140$000
Major ............................ .
Capitão •..........................
100$000
13$334
9$334
70$000
1" tenente ........................ .
8$000
2" tenente ....•....................
60$000
5$400
1" sargento ....................... .
40$500
2'' sargento ....................... .
4$600
34$500
3'' sargento ....................... .
4$400
33$000
Cabo de esquadra ................. .
4$200
31$500
Soldado .......................... .
4$000
30$000
--- - ------------·-----------------'--------'-----
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TABELLA E

Fardamenta a que se refere o capitulo respectivo
Para sargento ajudante e Intendente
o

e
·a.... ·~
o
e.,~~~
8."t:: l;

Peças de fardamento

8

Observações

"t::

Q.l

f-o

4 annos

Capa de panno azul. ..........
Blusa de pano o azul. .........
Calça de panno azul., .•.•.•..•
Capacete .•...•••.............
Blusa de brim kaki. ...........
Calça de brim kaki ............
Lenços brancos de algodão ....

4 "
2 "
"
4 mczcs
4

"

Meias .........................

4

"

Coltarinhos ......•............

4

Camisa de morim .............
Camisa de meia ...............
Ceroula ou cuéca de algodllo ...
Boünas de bezerro .•.•••......
Luvas brancas (fio de Escossia).
Tunlca branca ................
Cal~ branca ..................
Pia nas azul ferrete ••••••.••••
Boünas brancas •••••••••••••••

4

4

4
4

4
3

"
"

,.
"
",.

4 annos
4
4 "
4 ,."
2

,.

.
Dous em cada distribuição.
Dous pares em cada
distribuição.
Dous em cada dislribulçllo.
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Para as praças em geral

Peças de fardamento

Observações

Capote de panno com capuz .•.
Blusa de panno .............. .
Calça de panno .............. .
Capacete •.•....•.•..•.....•.•
Blusa de brJm kakl. ..........•
Calça de brim kaki .......... ..
Blusa mescla ................. .
Calça mescla ................. .
Lenços de algodão ........... .

4 annos
4 ,.

,.

4
2

.
4 mezes

4

,.

6
6

"

4

"..

Meias de algodão ............ .

4

.

Collarlnhos .................. .

4

Camisa de mo rim ............ .
Camisa de meia .............. .
Ceroula ou cuéca de algodão .. .
Botinas de bezerro ........... .

4

"
,.

Para operaria.
Para operarfo.
Dou$ em cada dlstrl·
buição.
Dous pares em cada
distribuição.
Dous em cada dJstrl~
buição.

,.
,.

4
4
3

ObservaçDes
a) o alistado no serviço do Corpo perceberá dous exemplares
de rada peça de fardamento de brim kaki, duag camisAs de morim,
duas ditas de meia, duas ceroulas ou cuecas, dous pares de botl·
nas, dous lenços, dous pares de melas, um capacete, dous collarinhos e um c~pote;
b) ao pass.tr a prompt•J do ensino de recrutas, receberá o fardamento de panno.

Rio de janeiro, em 20 de dezembro de 1923.
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A ln·r• ao Mínistrrio dn Marinha, o credito .~u11plementar de

2.1!i7:2!JI.'Uifi7. ri
uu·uto tlr• /.'!:!..')

l'r'J'IIfl

lf•, "MnniçtJes de bocca'', do orça-

O Pr·t·sidrllff' da Jlppnhlicn doR Estados Unidos !lo Brasil,
mm11do da anlr•r·i:~.ar:rw eonfnrirla pPia f.abeila a.nnexa á lei nu111''''" ". ü:l'!, dP (i "" jaHeiJ·o de l!J23, e tendo ouvido o Tribunal
dP C<>llla~. "'''r>hr• ahr·iJ', pPio l\linisterio da Mnrinhn, o cre-
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difo supplcmcnlar rlc dons mil ermto c cineocnta o sr-tc contos
rluzontos c noventa c um mil srisecntos e ciirroenta n sete ríds
(2 .157 :291 $957). :í vr-r·lla 1 P, "l\hrui1:õrs rlP lliJCra ", do Ol'(:amr-nto em vrgor.
Rio rlP .Janeiro, 20 de rlezr•mbeo de 1923, 102" da Tndeprndrncin P ~li!" fia flppublir.a.
Awr·rwrt

n.\
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. 1/••.ur/llli'ÍIIo Jo'rrrirr
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BrmN.\llDES .

ri••

lft'/11'111'.

llliíiE:\lflflll DE

Hl2:1 .

A mn·ova o novo regula meni o pm•a a {isca.lizm:ão e coútanca. do
imposto do sello )JJ'o}llll't'iowrl soln·e 11s 'I'CW/as ·1/ICI'canlis
O Presi<.le11te da HnpulJI ica dos Eslarlos Unidos do Brasil.
usanrlo da l'aculdade cunstanll' rio ar!. 'IH, n. 1, da ConsLituir~iio
]<'('(frwal n para exr•euçiio do ar·l . 2", X, da !I' i 11. o\. G'?il. d!'
:11 dr! rh~ZPIIJ!tt·o de 1!1~!':!, l'I'Sill\1' appt·oval' o rwvo rngrtlanwrtlo,
qur• a esle :wompanlra r YaP n,:;;;;;ignado pPio minislr·o de Rsfado dos NPg'll(>tos da Fazi'JHia. para a fisealiza\!ãn t> cobranra
do imposlo do Sl'llo pr·npor·cio11al soiH'I' n~ \'I'IHins mp.r·eanl.is.
Rio dP .Janeiro, ~-2 dr d1•zr•rnlll'o dr• lf)·!:J, 10'2" da lndPJH!ll·drnria ,. :::, .. da llr·plllili<·:t .
.\itTIIlllt

ll.\

8It.\',\

1/ . .I. SIIIII}JIIÍO

Hrm"AIIJ>ES.
\'itl11l,

Novo regulamento para a fiscalização e cobrança do impo3.
to do sello proporcional sobre as vendas mercantis, a
que se refere o decreto n. 1G.275 A, de 22 de dezembro
de 1923
CAPITULO I
DAS CONT.\R ARRIGNA!MS

Art. 1." Nas vendas mcreantis a prazo, cffectnarlas enf.ro
vendedor c comprador, domiciliados no f.errif.orio brasileiro,
(, ohr·igaloria, no ae1o da r•llil'i•ga, r·Pal rm s~·lldJnlica, da 11\l'l'<':tdoria, a emissão da facf.ur·a on conLa, em duplicata, ficando ,J
comprador com a factura c o vcruledül' com a lluplieala, depois
de assignada por· aquellc. (l\lodelo n. 1.)
Pat·agrapho unico. Ri o compmdor não souher, ou não
puder ler nem escreyer, a rlnpliea1a sedt assig·natla a r·og., rorn
r! nas testemunhas.
Art.. 2. A duplicata será entregue ou remcttida UI) romprador, .iú sellada com as esf.ampilhas do imposto, para qtw,
depois r]() assignada por ellc c inutilizadas as estampilhas, de
accl'lrrlo com o rlisposf.o no ar· I. ~~(i, § ~ 1" P :J", spja dPvolvirla
ao VPJHII'rlor· 011 ao Jlfll'l adnr,
0
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Art. 3.• A duplicata conterá:
a) o numero de ordem;
b) o numero do copiador da factura e respectivo folio:
c) a importancia da factura que lhe deu origem, por alga.
ri!'lmos e por extenso;
d) o nome e domicilio do comprador;
e) o nome c domicilio rio vendedor;
a data do vencimento ·~om a determinação de dia certo
011 a dr·dnrar::iío ---· a ... dias da data da apresentaçií.o da dulllieata;
(J) o reconllccimcnlo da sua cxactidão c a ohrigucfio de

n

Jl:J~al-a;

h) a clausula á ordem;
i) o logar onde deve ser paga, entendendo-se, na ausencia
()p,;;fa •kelamção, que u pagamento ·será effcctuad(} no domi-

cilio do vendedor.
Art . .'J.• A duplicata será emittida e estampilhada pelo
Yalor total da factura, ainda que o comprador tenha qualquer
import.ancia a credito com o vendedor, mencionando· este,
quando autorizado, o cr·cdito c o liquido, que o comprador dever·á reconhecer. (Modelo n. 2.)
Paragraplw 1111 icn. Não se comprchcnrlcm no valor total
da factura os ahal.imentos sohre os preços da mercadoria, feito.~ Jlrdo vnnrlPdor·. 110 :11·fo da Pmissão rla facfura original, desdi' q1w ennsf r•rn dnlla.
CAPITULO 11
DA HEl\fESS.\ E DEVOLUÇÃO DA DUPLICATA

Art. 5.• A remessa da duplicata poderá ser feita directa~
mente pelo vendedor ou por seus representantes, por int.ermedio de bancos, procmadores ou correspondentes, para que consigam a assignatura do comprador na praça ou Jogar onde se
acha cslabelceido, podendo os intermediarias devolvcl-a ou
conservai-a em seu J10clcr até o momento do resgate, segundo
as insfruc(;ões ou ordens que receberem dos committent.es.
A1·t. G." A duplicafa, devidamente assignada, deverá ser
flpvol\'ida JH'lo comprador de modo a estar em poder 'do vend•·tlor ou do portador dentro rios seguintes prazos:
a) de 30 dias - quando o comprador for estabelecido na
mesma prara do vendedor, ou em praça diversa, desde que a
mala postal chegue ás mãos do destinatario dentro de 24 horas
dr~ sua expedição;
ú) de GO dias - quando o comprador for estabelecido em
lrwalidades longínquas, onde seja deficiente o serviço postal;
c) ele 120 rlias quando o comprador for estabelecido
no 'l'eniloriu du Act·c c no interior dos Estados do Amazonas,
l'ad, 1\Iatfo Grosso, Goyaz c outros, onde as difficuldades do
<'ommtmicacão e t1·ansporte, entre vendedor e comprador,
r~xigirem, para a devolução, prazo maior de 60 dias.
~

qual
d1!

1." .Esf.cs 11razos ronl.ar-sc-fio da data da duplicata, a

de~erá

ser

remet~id~ pelo
Cl11!SSliO.

10 dJUS ela sua

vendedor ao comprador, dentro

~ 2." Quando a duplicata fôr confiada a banco, casa comrrwreial ou r·eprr~scnl anf c rio vendedor, estabelecidos ou domi,. i I i:td< '·'' 11:1 lll';ll':t ''" 1'1 llllfll':ll ]li!', CflliSidPrUJ'-Sf'-tÍ PSI.a rn·aça,
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para os effeitos deste artigo, como sendo a do domicilio do
vendedor, contando-se o prazo da lettra a da entrega da duplicata ao comprador.
, Art. 7.• O comprador poderá devolver a duplicata, sem a
sua assignatura, por motivo:
a) de ava·ria, quando a mercadoria não viajar por conta 0
ri!!r.o do comprador:
.
b) de vicias, defeitos ou diffcrença de qualidade da mercadoria;
c) de divergencia nos preços ajustad<?s; .
_
.
d) de não haver chegado a mercadorra, SI esta nao vm.Jar
por conta e risco do comprador.
Paragrapho uni co. Nestes casos, os prazos de que traia
o art.. o• considerar-se-ão JH'orogados pelo tempo indispPnsavel para se liquidar a reclamação, comtanto que essa prol'Ogação não exceda dos prazos originarios.
Art. 8. o A duplicata, não assignnda pelos motivos indicados no art. 7°, será devo! vida, acompanhada de curla registrada no Correio.
Art. 9. • O legitimo possuidor da duplicata, devidamente
assignada, cobrai-a-á no vencimento, podendo protAslal-a, no
caso de falta de pagamento, na fórma do art. 28 da lei numero 2. 044, de 31 de dezembro de 1908.
Paragrapho unico. O credor ou o portadot· 1\ olwigarlo a
fazer ao vendedor as communicações relativas ú assignatura
da duplicata ou protesto por falta della, pa~.·a os regist.t·os Lffl
que trata o art. 24, § 1o.
CAPITULO III
DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DUPLICA'l'A

Art. 10. O comprador póde liquidar a duplicata anl.eR rle
assignal-a, nos prazos deste regnlamento, devolvendo-a, acompanhada do valor, ao Yflndedor ou ao portador, que dará a
competente quitar:.ão, na propria dupl ical a, snlli'e as r3tampilhas que lhe estiverem appostas.
Par·agrapho uniro. Ri o valo1· for remettido sPm a duplicata, o venderlor ou o portador dat·:í. rm~iho prnvisrJI'io, com o
sello prop1•io rlnsl.e docmnnnl.o. 1' o l'l'pel.irii. 11a duplieaf.a,
logo que psta lho elwg:tr :ís 111fin::, dr) modo a inufilbu· as P>ltampilhas, devendo O COillpt·adoi' dnvulvd-a, J oara Psse rim,
dentro dos prazos marrndos nr1 art.. ()".
Art. 11. Na liquida\;ãu uu pn:~·auwnto ria rJupl ie ata serão
dedUzidos da sua import.aneia ·quar•sqtwr crnrlitos a favor do
den~dor result.anfPs de rlevolnr,i'io rl11 mel'carlorias, dift'm·pnr,as
em _Preços, enganos verificados. pagam<)nto pm· conta, cru dinheiro. ou por qualquer outro mo ti vo, orcorrirlos autes da assl'gi_!IÜurá da duplicata, comi anf o quo eümd.nm de !la pnr der,l:lrn,~ao expre.~Aa rio vendrdo1', on r! e qtH' m pm· P Jlp a11t oriz:ulo.
Art.. 12. O VPndedor, uu o portador, autorizado por· aquelle,
poderá eoncedf'r reforma do m·azo da duplicata, i111lepnndnnto
de novo imposto, meflia11fn w;pi'I'~'Wa d('elara1·fio na mnsma duplir.at.a.
"
Art. 1:1. O pagamenfo ria dupl ieal.a, inrlf)pnnr!nnf n flp, llHflignaf.ura f' dP r•ndo~~~o. prídr• st J' :J:;;:fr!;lll'~rlo JJI>I' asa!, snndo o
ayali~ta equipat·atfo .liquelle cujo nu11w indiear; na falta de indwacao, áquelle. aha1xo de cuja firma Ianr:ar a sua: fóra desses
casos, ao devedor directo.
·
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CAPITULO IV
DO PROTESTO DA DUPLICATA

Art. i4. A duplicata é protestavel:
a) obrigatoriamente-por falta de assignatura ou devolução;
b)

facultativamente -

por falta de pagamento.

§ 1. o Nos casos da Iettra a, deste artigo, o protesto terá

logar dentro do prazo de 30 dias, subsequentes aos marcados
nos arts. 6° e 7°, paragrapho unico, garantidos ao credor, aos
avalistas e aos endossatarios os meiJmos direitos e vantagens,
assegurados pela lei n. 2. 044, de :.u de dezembro de 1908.
§ 2. o Si a demora na devolução da duplicata se verificar,
por ser o comprador domiciliado em praça ou localidade longinqua, onde sc.ia deficiente o serviço postal, os 30 dias para
o JH'OtPsl o considPrar-sc-ão prorogados, de> aecôrclo com o
paragrapho unico do art. 7°, mediante certidão· do Correio da
localidallc, onde tenha de ser realizado o protesto.
Art. 15. O protesto por falta de assignatura será tirado
em vista da duplicata, quando devolvida, sendo esta apresentada em Partorio, instruída com certificado do Correio, ou de
qualquer outro documento que prove a entrega ao comprador
ou a sua devolução; na falta de devolução. merliante t1'iplicata,
cxtrahida pelo vendedor c por elle estampilhada, datada c assignarla, indo a car1orio acompanhada da prova da entrega da
duplicata e da cópia da factura ori!~inaria, com especificação
apenas das mercadorias vendidas e do valor total da venda e
declaração do seu numero de ordem, podendo o protesto ter
Jogar no domicilio do comprador, ou no do vendedor, como
für mais conveniente a este.
Paragrapho unico. O vendedor inutilizará as estampilhas
da duplicata que, por falt.a de assignatura do comprador, fôr
levada a protesto.
•
Art. 16. O protesto por falta de pagamento será tirado em
face da duplicata e no Jogar nella indicado. em qualquer tempo,
após o vencimento, e emquanto o titulo não estiver prescripto
Fcmpre que for tirado contra o vendedor directo, nos termos
do art. 11, da lei n. 2.024, de t7 de dezembro rle 1908.
Art.. '17. Cabe ao dnf.entor legal' da duplicata pro1rslar!a
no,; f ermos do f! a ris. Hí o 1O, a faculdade r!n cobra!' o seu
valor, por acção cxecnf.iva, uc qualquer co-obrigado que a
IE'nha assignado.
§ i.~ O vendedor terá, além da faculdadf1 assegurada por
rsfn art.igo, o f!ireit.o, caRo prefira, de requerer o reconhecimonto .iudioial da conta, de accôrdo com o n. 8, do paragrapho
unico, do art. 1°, da lei n. 2.024, de 17 de de:r.embro de 1908.
§ 2. o As accõos provenientes da duplicata ou triplicata
prnscrevem no fim de cinco annos, a contar r!a data do profpsJ.o, e, na falia dP~to, da data do seu vencimento.
CAPITULO V
D.\R YF.NDAS Á VIR'rA

Art.. H!. Considc!'am-so vcnrlas ft vis1.n, para o,; effcif.os
dPsf e rcgulamcnf o:
io, a que é effeetuada mrdianfn pagamPnto em rJin!Jriro
de contado;
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2", a que é feita para pagamento na praça do vendedor
contra a entrega da conta ou do conhecimento de embarque, ou
contra a entrega da mercadoria ou do recibo de deposito, on de
warrant e conhecimento de deposito, quando ainda não separados;
a•, as vendas de café e outros productos da lavoura, facturados a 30 dias, com obrigação de pagamento :í \'i~ta, no actn rla
rPt.irada rm entr·ega ria morcadm·ia;
4", as vm1das a quo Rfl rPfer·e o art.. 21 .
.Paragraplw unieo. As wndas de •li IH'. Lrat.am os n~. 2" e 3"
lles[e artigo, que não forem liquidadas nos Lermos ajust.ados.
obrigam o vendedor a em i ti ir a rluplicata, na fôr'ma elo ar·t.igo 2", srndo cnmddcmrtaR a prazo. para torlo~ o~ cfl'•·ifos lt•gaos.
CAPT'I'U LO VI
DAS VENDAS

A

PRESI'r.\ÇÕES, DAS :VENDA~ PAinCET,f)ID.\S
CONSIGNAÇÕES

E

DAR

Art. i9. Nas vendas eu.io pagamento fôr cslipnladn em
pl'f'Rfaç<ics, (> farullado ao vPrulnclrll' emil.tir, <'11l vez rln uma
fHÍ dutllicaf.a, da importancia global da venda, tantas quanf.a:-~
l'm·em as prestações ajustada,;, tomando estas duplieatas o
mesmo numero r! I) ordem, addieionado de uma IPI f ra do alpltaheto, designativa de cada presf ação.
Art.. 20. As vendas parcellaclas, feitas a um mesmo comprador, dentro do mez, poderão ser acompanhadas dn simples notas, ficanrlo, porém, o vendedor obrigado a r•miftir,
no fim dessr mez, a factura geral, indicando os numero;; t) valores dessas notas, c a duplicata na fórma do art. 2".
§ 1. • Si o comprador mandar liquidar o ~eu debito anfrs
do fim do mez da compra, o vendedor expedirá, mesmo neste
caso, no acto do recebimenf o, a factura o duplicatn. p:t;:;sanflo
nnsta o cornpPfenLc recibo, de modo a inutilizar as c,;fampilhas_
§ 2.• As vendas parcellarlas, cffPctuadas pelos esf abelncimentos em grosso, a partir do dia 22 de cada mer., podPt·ão set·
acompanhadas rle nota, cxtrahida a carbono, de talão numerado, mrmcionando a dala da cntrPga c com a clf'nlarac~ão -- valor para o dia 1" do mez srguinf.p -- passamlo a razpr· pari c rlac;
YPJJdas clrste n!Limo mez.
Art.. 21. Nas vendas feitas directamcnle a consumidores_
dentro do mcz, entre o mesmo vendedor e comprador, não é
obrigatoria a emissão de factura c duplicata, sendo considerarias vendas á vista c cscripturadas no registro a que se rcferr.
o art. 24, § 2", por occasião do pagamento total on parcial.
§ 1." Si, porém, a venda r.xced!lr de 300$, cada nwz c o
seu pagamento demorar além de 60 diaR, confarlos do nltimo
dia do mllz da comprai é ohrigatoria a nmissão da faefura e
lluplicaf.a, nos termos c o art. 2".
§ 2." Si a compra fôr inferior a 300$, c o vendedor omiU ir
a duplicata, o eomprador é obrigado a assignal-a n rlevolvnl-a.
não podendo, por1~m. ser-lhe marcado prazo pam pagamPnf.0;
menor de 60 dias, contados na fôrma do § 1•.
Art.. 22. Nas vendas feilas pot· consignaf.arios ou commissarios c facturadas om nome e por conta do conaignaclor
ou eommiflrnte, ficam o,; consignatarios on commissarios
obrig~dos a pror.f'r!rr do :wr1irdo com I'Rfll rcgulanwnfn, va-
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gando o imposto devido, conforme fÓr a venda a prazo ou á
vista. (Modelo n. 3.)
·
Art. 23. Nas consignações feitas por comm~rciante.s, si as
mercadorias forem vendidas por conta do cons1gnatar10\ este
é obrigado, na occasião em que emittir a factura e dup icat~
ao comprador, a communicar a venda ao consignador para
•IUe, por sua vez, expeça factur~ e duplicata corresp'?ndente á
mesma venda, afim de ser ass1gnada. por elle cons~gnl;\tario,
mencionando-se o prazo que for estipulado para hqmdaçilo
do saldo da conf a.
Paragrapho unico. Si o liquido da venda ficar immediatamPitle á disposição do consignador, este considerará a
\'f'!Hla á vif'1fa, f'~t·r·irllnranclo-a na ftírma do arl. 24, § 2•.
CAPITULO VII
DA ESCRIPTA ESPECIAL

Art. 24. As vendas a prazo e as vendas á vista serão
escripfuradas diariamente em livros especiaes - um para as
JH'imniras, rlPnominarlo fiegistro das Contas Assignadas - e
11111 ro, JHII'a :1s sPgu1ula.~. i nlulnrlo Hegisl r·o das Vendas á
Vista.
·
§ 1." No fieglstro das Contas Assignadas serão escripturadas chronologicamente I odas as duplicatas emittidas, com o
numero de ordem, a data e o valor da factura originaria e a
daf.a da sua expedição, datas rla assignatura da duplicata e do
profcsfn por falf.a de assignaf.ura ou de devolução, a designaerro do of'ficio do protesto e a imporlancia das estampilhaR
adquiridas c das consumidas. (Modelo n. 4.)
§ 2. No Registro das Vendas á Vista serão lançada9 pelo
total as vendas de que tratam os arts. f8, 2f, 22, 23, para..
grapho unico, quer tenha sido emittida ou não factura ou
nota de venda, de conformidade com os lançamentos respe!'liYos da escripta commercial. (Modelo n. 5.)
§ 3." Estes livros, bem como o copiador das facturas. serão aprcscnl ados, antes de iniciada a sua utilização, á repar1ição fiseal com]1elcnf.e, para serem authent.icados com os
respectivos termos de ahertlll'a c encerramento, ficando isenfus do sei lo de verha.
§ 4." As firmas estabe!Pcidas nas praças do Pará c Amazonas, nas transacçõcs que fizerem para o interior dos mesmos Estados, poderiio usar talões de Nota rle Venda, devidamente numei'Urlos c authenticados na fórma do § a·, os quaes
substituirão, rmra efl'eito da fiscalização, o copiador de fat•.f IIT'aS.
§ 5." Os talões de que trata o § 4° terão numero de ordem
c serão constif.nidos de folhas fixas e folhas destacaveill
nquellas para as primeiras vias e estas para as segundas, ti~
mdas a carbono, de sorte que effectuada a venda em viagem
<1 commcl'~iante ou o s~u preposto . ent~egue ao comprador á
segunda vm da nota, fiCando a primeira, que fará as vezes
de folha do copiador de facf.uras. Estes talões serão authen1icados pela autoridade ou estação fiscal da circumscripção
r!.a sérl!J da firma COJ?mercial, .na quantidade que a mesma
1ll'J:na .Jn!gm: n0cessarm ao movimento das vendas para o infPrJnr·. dJsfrJ!llnndo-os pPias suas embarcações.
0
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§' 6.• As duplicatas, originadas de taes vendas, conser~
varão todos os requisitos do art. 3", substituídas, porém, nos
respectivos modelos, as palavras - constante de nosstl fa~
ctura n •• •. delta data- pelas seguintes: - conforme t&ota de

venda desta data n ... e:ctrahida do talão aitthenticado n ..•
CAPITULO VIII
DO PAGAMENTO DO IMPOSTO

Art. 25. O pagamento do im~osto terá logar em estampilhas adhesivas especiaes, adquiridas por meio de guias em
rluplicafaR, (Modelo n. 6) assignadaR pelo eontribuintP, fazrmdo-se a venda pelo modo quo o Governo entender mais
convenirmte, comtanto que torne facil a sua acquisiçüo em
lodo o tnrrit.orio brasileiro, sr•ndo l'I)Rponsahilizados os chefes
das repartições da Fazenda qw•, ]Jnr nilo providPnciat·cm em
tempo, conforme lhes competir·, rlt>t'nm causa á falta de fans
n~t.ampilhas nas cstaeiH'i> al'l'Pt'adadnl'as Pll onrl1) IJtlf"l' que ven!J a' n a ser vrnrl idas.
Paragrapho unico. Para a acquisição das estampilhas os
contribuintes deverão inscrever-se na repartição fiscal competente, declarando o nome da firma, ramo de negocio c localidade do estabelecimento, independente de quaesquer emolumentos.
Art. 26. As taxas a pagar, calculadas sobre o valor da
factura nas vendas a prazo, e sobre a importancia da compra,
nas vendas á vista, serão:
At~ 250$ ............•........................

De mais de 250$ até 500$ ...............•........
De mais de 500$ até 750$ ....................... .
De mais de 750$ até f :000$ ..................... .

$500
1$000
f$500
2$000

e assim por deante, cobrando-se mais 2$ por f :000$ ou fraque accresccr.
§ f.• Nas vendas a prazo, as estampilhas serão appostas
no fecho da duplicata ou triplicafa, inuWizadas com a data o
a assignatura - naquella, do compt·ador e nesta, do vrmrlnrlor.
§ 2.• Nas vendas á vista as estampilhas serão colladas, no
primeiro dia util do cada quinzena do moz, aprís a somma rios
lant::amentos da quinzena anterior, no folio respectivo do regisLt·o a que se refere o § 2" do art. 24 e inutilizadas eom a
dala e assignatura do commercianle ou de quem por elle !lUf.orizado.
·
§ 3.• Em ambos os casos dos §§ f• e 2•, a inutilização srJ
fará escrevendo o nome da localidade, a data em algarismos
sol•re cada estampilha, sendo em primeiro Jogar o designaf.ivo
do dia, em segundo os do mez e por ultimo os do anno, e logo
abaixo a assignaturah abrangendo todas as estampilha.~, devendo ser repetida so re a estampilha ou estampilhas que não
tiverem sido attingidas. Não são consideradas contravençõP.s
qunesquer outros dizeres escripl.os nai'l estampilhas, alé1n dos
rnencionarlns nrRIP paragraphn. dPsd1•, fJill) se rPl:wiom•rtt com
o assumpl.o.
§ 4." As PslampihaR dai=l rlnpliralns I'I'RIIIIa.nl.f'!'l df' fnl'llPI'irnPnfos ou \'r'IHlas ff'ilns au f:rl\1'1'1111. sr•r·fi11 innlilizarla~. pot•
er:fio
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meio de carimbo, pelas reparti()Ões que effeduarem as compras, depois de feita a devida conferencia, que será averbada
no COI'f10 da duplicata pelo funccionario para isso designado.
CAPITULO IX
DA

FISCALIZAÇÃO

Art. 27. A fiscalizal)iío deste imposto cabe aos fiseaes dos
impostos de nowmmo das respectivas circumscripçõcs, os
quaes podnriio pl·oeP-det· iiWKperadamente ao confronto entre
o Rrgislro de Vendas :í Vista e o Caixa e entre o Hegistro das
Ct~llf as As:-;ignadas e o Cunla-Cormntn.
Parag,·apllo llllit·o. A l'i>:caliz:H:ão das vendas mereantis,
fnilas pnlas ri mtas t•sl ahPll't'.idas na;~ ]wa~:as do P:u·:·t e do Amazonas, para o i nl•·t·im· dos mesmos Estados sm·á exercida na
cireuml't't'ipt;ão da s•\dn dos t'•Jspect.ivos estnlJOiecimentQs, oompdi ndo aos Jistmes das loeulidades por onde transitarem as
«Jmharea<·t!ns eonducloras das mercadorias verificar a exislnnl: in, a "toot·do dt~ssas I'JJJI mn~a~:.õns, dos Ialões aul.lwnticados a
que se rf'fere111 os §§ 4" o 5" do art. 2L
Arl.. 2H. ():; offieiae:; do protesto não o tirarão, desde que
verifiquem falia ou iusut'ficiencia do imposto na duplicata ou
triplicata, ou <IHO as estampilhas não sejam as especiaes ou
lhes parct:a que foram aproveitadas de outro documento, ou
que silo falsas, e hem assim quando não se achem devidamente·
inutilizadas.
Art. 29. Contra as fraudes do imposto serão admittidas
denuncias, verbaes ou escriptas.
§ 1." As denuncias verbaes serão tomadas por termo que
o denunciante t\ convidado a assiguar, do qual deverá constar
sua profissão o J'esidencia, bem como o nome o residencia ou
eslalJeleciuwnf o do denunciado.
§ 2." No andamnnto da denuncia observar-se-á, no que
for applicavcl, o disposto no art. 68 do decreto n. H. 339, de
1 de setembro de 1920.
§ :J." ~i o dcn11ncianln sn r·ecusar a ass.jgnar o termo do que
trata u § 1", a dc~nu<neia não será tomada om consideração.
CAPITULO X
llA

REVALIDAÇÃO

Art. 30. O imposto das vendas mercantis será cobrado
eom revalidação, nos seguintes casos:
:1", de insufficiencia do imposto pago;
2", de não se acharem as estampilhas inuWizadas, de ac·
cúrdo com o disposto no art. 26 e seus paragrapho's.
3", de não serem as especiaes do imposto;
4", de serem utilizadas estampilhas já servidas;
5", de emprego de estampilhas falsas;
6", de sonegação do imposto.
§ 1 . • A revalidação será :
a). nos casos dos ns. :1•, 2" e 3" - 10 vezes o valor da
cst.amp!lha, que faltar para completar o imposto e da estampilha ou cslampilllaR, que não forem legalmente inutilizadas;
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b) nos casos dos ns. 4&, 5" c 6" - 20 vezes o valot• total
do imposto.
§ 2. • A revalidação não isenta o infractor das .multas fiscaes, nem das penas criminaes, em que tenha incorntlo.

CAPITULO XI
DAS 1\IUJ/fAS

ArL :H. Hel'iín punidos com a muHa de 200$ a !íOO$, tia
IH'i me ira vez, c nu dobro, na reincitlencia:
1•. os commercianl.es que se rocusa1·nm a aprmwnltu· os
Jivroll ·de que trata o art. 2-1 ao r.xame dos agenl Cii fiR<·:ws do
eonsumo ou do quansqucr outi·os l'nnceionarios, dPsigJmdos }In lo
l'lwl'c da reparl ição fiscal compeLPntc;
2" o cornmcrcianfc que não tiver Psses li\Tm; dt•Yidamcntc' authcnlicados, ou que os nsm·ipfurar com emendas, mznras ou borrões, com evidente infuifo de fraude;
3". os officiaes rio protesto, que infringirem o llisposl o 110
url. 28;
4", o credor ou portador da duplicata. que deixar de ol.Jscrvar o disposto no paragrapho unico do art. 9•;
5", os commissarios e consignatarios, que infringirem os
arls. 22 e 23.
Art. 32. Incorrerão na mulla de 500$ a 5 :000$000:
1•, I) vendedor que deixar de emittir a factum e duplicata nos casos em que são tornadas obrigatorias po1· c si e regulamento (arts. 1", 4•, 18, paragrapho unico, 20, 21, paragrapho 1", 22 e 23);
2", o comprador que deixar de devolver a duplicata, infringindo os arts. 2", 6•, s•, 10 e 21, § 2";
3", o comprador que devolver a duplicai a sem assignal ura,
salvo o disposto nos arts. 7" e 10;
4", o comprador que se eonluiar eom o vendedor pttl'a dispensar ou fazer desapparecer a duplicata;
5", o vendedor e o comprador, que cornmettcrem as franlles,
·
p1·evistas nos ns. 4•, 5• e 6", do art. 30;
6", o vendedor que deixar de proteslal' a duplicata, nos
ca~uH do art. 14, lcttra a.
Art. 33. Estas mul!.as serão impos·Las pelos chefes Ua<:~
repartições competentes, mediante as denuncias de que !rata
o art. 29, ou em virtude de aulo Ian·atlo pelos fiseaes do
imposto de consumo, por empregado de Fazenda ou por tiUalquer outro funccionario publico, cabendo-lhes, bem como ac.
rlenuneiantc, a metade das que foreJH eHeelivarw•nle aJTecatladas.
l'ai·agTapho nnieo. As dtmlliH\ias t) os anros do• inf'1·a•·•·fío
SL'rãu processados, de aect!rdo enm o di::;posl o no § :, .. , do arl ... GH
du tleerdo n. 1 í. :J3H, do~ I do snfpfliiJl'll du 1!)20, IIJal~~andn-~•)
ao eonf ravento1· o p1·azo de 20 rl ias pant IJI'OVUI' ou allegar o
lJtW for a bem dt> seus dil'eilos, podendo o mesmo JH'azo so1·
prorogado alé mais cinco dias, mediante vcdido devidamente
justificado.
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CAPITULO XII
DOS

RECURSOS

Art.. 31. Das decisões contrarias aos infractures, qualquer
que :-;eja a impurtaueia da multa ou revalidação, cabe recurso
nlluntario:
§ 1." Para o ministro da Fazenda:
a) das decisões da Recebedoria do Districto Federal c das
csta~:ões de arrecadação federaes no Estado do Hio de JaneirO"
b') das decisões proferidas em segunda instancia pelos de1cgados fiscaes.
§ 2." I) ara as delegacias fiscaes: - das decisões proferidas pelas rcparlic,;õcs arrecadadoras dos respectivos &lados.
§ 3." O recurso volunlario será interposto dentro do ·prazo
de aó dias, contado da data da intimação do despacho1 mediaofo deposito prévio das quantias devidas, ou prestação de
fiança idonea.
§ 1. • Si dentro do prazo legal não fôr, pelo interessado,
apl'e~cnlada pe.f il;ão de recurso, mandará o chefe da repartição
lavrar termo de perempção, que ficará annexo ao processo,
vara todos os cffeitos.
Art. 35. Das decisões favoraveis aos contribuintes, haverá
recurso ex-of{icio:
§ 1.• Para as delegacias fiscaes - das decisões dos chefes das repartições arrecadadoras dos respectivos Estados.
§ 2." Para o ministro da Fazenda:
a) das drcisões da necebedoria do Districto Federal, mesa
<In J•cmlas de l\lacahé c collectorias do Estado do Rio de JaJWil'o;
b) das decisões das delegacias fiseaes, quando neste scn1ido reformare111 dr•ei'sües de primeira ins-taucia, uu assim a~
proferirem em primeira instancia.
·
§ 3." O recurso ex-o{ficio será interposto no proprio acto
do ser lavrada a decisão.
·
CAPITULO XIII
DAS ISENÇÕES

Art. 3G. Nfio incidem nas disoosições deste regulameu to:
a) o fornecimento de electricidade, gaz, agua, uso de esgotos, tclcphoncs c telegrapho, ainda que effectuado por emJH'Pzas que tenham concessão para taes servicos, considerados
de ulilidadc publica;
. ú) as VÇ!'r!as de vrodt!ctos da industri~ agrícola ou extradi \·a, IJenct re mdos Pll nau, coihprehendidos os aperfeiçoaIJH'.Hlos, dcsdo <Jtie niio lt·ansformem o twoducto por qualquer
]Jroeesso dlil 1muwl'aclura. cl'fcctuadas pelo pr~duclor qual!Jlll'I" que seja a fürma ,iuridica da pessoa deste;
'
c) as tnwsae<:õcs entre uma casa commercial ou indu'3trial o sua~ Jiliacs c vice-versa;
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d) as vendas de passagens ou pracas em vapores ou companhias de transporte e despachos alfandegarios;
e) as transaccões bancarias;
f) os fornecimentos de alimentacão ou hospedagem nos
collegios, hospitaes ou estabelecimentos de assistencia e educação;
g) os servicos de artistas, corretores, leiloeiros, agentes
de negocios e despachantes alfandegarios;
h) os serviços de medicas, cirurgiões, dentistas, arlvogados; solicitarlor·es, engenheiro>~, agl'iruensores, ele.;
i) os vendedores a donücilio, de hortaliças, legumes, cereaes, fructas e fruetos, pão, leite, ovos, aves, peixe, ea1·\·1ío,
etc., ()lln 11iín l'nl'I'.Hl PSI.altf'il'l',id":; ro111 r:t~'a til' JH'i;"l'io "" l:t•·.;
generos;
.
j) as emprezas de arrnawns gnraoéi, emqnan[o flllll'GJolmrem como simples depositarias de mercadorias;
/t) as operações a Lermo, as IJIJaPH mml.innal'iío Rn,i1:il.as ao
imposto a quo Re refere o dPernlo n. H. 7:.!7, dn !!:J de março
de 1921;
l) US VPIH)US dn Jtd f.n 1: I [111' ijo, f.\ po J\1 i lia", q llalllfu l'l':t-

lizada~

veios vroductores.
CAPI'l'ULO XLV
IJ!SPOSIÇÕES GimAJ~S

Art. 37. São isentos do imposto do sollo adhesivo:
a) os endossos, completos ou em branco, lançados IHt du}Jlicata, antes do vencimento;
b) os recibos de pagamento por conta ou por saldo, pac;sados na duplicata, já dcvidauwnte t•sl ampillmda, e as sl·g;undas
vias dos rneHmos recibos.
Art. 38. Em nenhum caso scní restituído o imposto snlmJ
as vendas mercanLis.
Art. 3!). As custas dos ufficiaes do pl'of.cslo sel'iío !'eguiadas, no Districto Federal, pelo decreto n. 10.291, de 2tí
de junho de 1913, e nos Estados, pelos respectivos regimentos.
Art. 40. A carteira respectiva do Banco do Brasil fica
autorizada a receber as duplicatas, devidarnenl e assignadas,
para o effeito de redesconto ou recaucão, Ims mesma~ condicões estatuídas para as letras de cambio.
Art. 41. Para o effeito do disposto no art. 1tí, as emprezas de transporto fornecerão aos ombai'Cadoms ou despachantes, sempre que lhes für solicitada, mais urna via do
conhecimento de embarque.
Art. 42. Serão observadas como deste regulamento, no
que lhe forem applicaveis, as disposic;;ões da lei n. :2. OH, du
31 de dezembro de i908.
·
Art. 43. Revogam-se as disposic;;ões em contrario.
Rio de Janéiro, 22 do dezcmi.Jro de 1923. -ll. A. Sam]Jaiv

,Vidal.
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ta Via

Modelo VI
N~ 6

VENDAS MERCANTIS
Guia para acqufslção de estampilhas
Nome (firma individual ou collcctiva, sociedade anonyma ou por quotas
de responsabilidade limitada)
( Natureza do commercio ou industria)

........................................................................
Rua .•.•••.••••••••••••.•.••.••••........•................... n .........•
Município de ....•...•...........................•.•.•...•.•..........••••
Estado de ........................................ ( ou Districto Federal )
Pede que lhe sejam fornecidas estampilhas do imposto de vendas mercantis, das seguintes taxas, na importancia de réis §~~~~~~~ª

10 estampilhas de
10
»
"
10
»
»
10
"
,."
10
»

10$000
5$000
2$000
1$000
$500

100$000
50$000
20$000
10$000
5$000
185$000

Rio de Janeiro, •••• de •...........•.........•....•.• de 192 ..•
(Assignalura da firma, gerente ou representante legal )
Carimbo

Carimbo

do

da

Comprador

Repartição

MODELO 4
( ART. 24,

§ 1",

DO REGULAMENTO)

(Capa do livro)

Registro elas Contas Ass!gnaclaa
COUTO NEVES & COMP.
Livro n.
1923

Rio de Janeiro

~
Q

MODELO N. 4
(ART. 24, § 1•, DO REOULA...,.\ENTO)

(Folha do livro)

MOVIMENTO DAS ESTAMPILHAS

DUPLICATA

FACTURA ORIGINARIA

:::.
,...,
~

"'rol

'O

tcl

t)

'O

....

.....

o

o

<!)

Q)

't:J

o.....

<:,)

8 Da emissão
Da
expedição

i

-

Data do protesto

;j
'O

Data
Valor

'O

i

Compradas

<':!

'ü
c

Por fz.lta Por falta
de
de
assignatura devolução

rol

'ü
c

.

tcl

t:

oQ,

-

1 3-6-1923 7-6-1923 3 250$000 1 22-6-1923
15-7-1923 1•. officio
2 4-6-1923 10-6-1923 2 720$000 2
2' officio
25-7-1923
3 7-6-1923 14-6-1923 4 530$000 3

-

J! -

.!!:

Data

-

o

'O
11:!

rn

Data da

o assignatura
....
CJ

Officio do
protesto

b.O

Q)

..ê

-

-

-

:::l
~

~
Q:'
r.l

<f)

ai

o

..ê

-

~

:::l
~
:"li'·

~

:-1

sa

.

oQ,

"j

;..:

~

.§

-

~
t,)o

'ü
c

- - - 190$
-2 -•• 1924
110$ 80$

- -

;n

tiS

o

Q,

o

ti)

j

j

--

MODELO N. 5
( ART.

24, § 2', DO REGULAMENTO)
(Capa do livro)

Regi.~tro

das Vendu á

Vist~

pare pegamento do Imposto sobre venda!
m~rcentia

FREITAS, SOARES & COMP.
Livro n.
Hl23

Rio de janeiro
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MODELO N.

5

( FOLHA DO LIVRO )

DATA
IMPORTANC:AS

Dia

Mez

Anno

- -- - 1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

julho

"
,."
",.

,."
"
"
"
,."
,.
,.

1923 Vendas realizadas hoje •...••.•...........•.
Idem, idem, idem ....•.•....•..............
" Idem,
idem, idem •.••.•.••.......••••••....
"

,.
"
",.
,.
",.

"
"
,."
",.

,."

"
"
"
"
"

",.

"

"
"

,."
"
"
"
"
"

,.
"
",.
,."
,.
,.
,."

..........................
..........................
..........................
..........................
··························

··························
...........................
··························
...........................

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

2:000$000
3:500$000
1:800$000
4:000$000
2:800$000
7:000$000
5:000$000
3:.200$000
4:000$000
4:600$000
:1:900$000
2:800$000
6:000$000
50:600$000
Im~osto a =
s.: 10 .

Rio de janeiro, 16/7/923 16/7/923 16/7/923
Freitas,
100$000

•
16
17

"
"

"
"

Soares & Comp.
1$000

1$000

Vendas realizadas hoje .....................
Idem, idem, idem .•.........•..........•..•
E c.

7:001l$000

3:000$000
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DECRETO N. 16.276 -

DE 23 DE

DEZEMBRO

DE 1923

Suspende o estado de sitio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando das suas aU.ribuições constitucionaes, decreta:
Artigo uni co. Fica suspenso o estado de sitio estabelecido
pa1·a o Districlo Federal c para o Eslado do Rio de Janeiro,
pPio decrelo n. 1G.015, de 23 de abril desle anno, enl.raudo em
Pxrcução essa suspensfw a partir da publicação deste decreto.
Rio de Janf~iro, 23 de dczf'mllro de 1923, 102" da Indrpendf'ncia c 35" da Rrpulllica.
Afi'rHUR DA SILVA llERNAI\DRS,

Joiio !Jm:: Alves.

DECRETO N. 16. 277 --

DI~

26

DE DEZEMBRO DE

1923

Aln·e, ao Minisle'rio da Justiça e l\'caocios Interiores, o credito
de 1:000$, para paaarnento da ajuda de custo que compete
ao Deputado pelo Estado do Rio Gmnde do Sul, Ildefonso
Simões Lopes, relativa ao anno de 1922

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, de accôrdo com o disposto
no art. 93 do regulamento approvado pelo decreto ill. 15.783,
de 8 de novembro de 1922, resolve, usando da autorização do
art.. 2• do decreto legislativo n. 4. 736, de 17 de setembro
deste anno, abrir, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interior·es, o credito de 1 :000$, para pagamento da ajuda de custo
que compete ao Deputado pelo Rio Grande do Sul, Ildefonso
Simões Lopes, relatiYa ao anno de 1922.
Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1923, 102• da Independc;ncia e 35" da Republica.
AnTJIUit DA Srr.VA BERNARDER.
João Luiz Alves.

DECRETO N. 16. 278 -

DE

26 DE DEZEMDRO DE 1923

Ab1•e ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 3.000:0$0$ (tres mil contos de réis), apolices, para
atender ás despezas com a construcçãn da linha (e1Tea de
Tubarão a Ara.ranauâ

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 95, da lei n. 4. 632,
de 6 de janeiro do c01-rente anno, e tfmdo ouvido o Tribunal
de Contas na fôrma do art. 93 do regulamrnto approvaf!n prlo
decreto n. 15.783, de R cln nOYPmhro de 1922, resolw~ abl'ir
ao 1\Iinisfcl'io ria Viaçiio r Ohr·as Publicas, o credito P~prr,ial
rle 3.000:000$ (lr·rs mil contos dP ,.,;isl, PTll apoli!lf'S, ela di\·ida
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publica, do valor de J :000$· (um conto de réis) cada uma e
juro annual de 5 %, papel, .~;~ara attender ús drspezas com o
pagamento de obras e fornecimentos relativos {t linha de Tubarão a Araranguá, segundo o contracto autorizado pelo drCI'olo n. 13.192, do H fln setembro de 1918, e ::mlm'iíiUI' n
Minislerio da Fnzrnda a crfcctmn· a emissão J'rstwcl ivo.
Rio de Janeiro, 26 do dezembro de 1923, 102" da Tnrlrpcnf)rncia r 3!í" ria Rrpublicu.

Awrmm DA Sn"vA

BERNAnnF.s.

Francisco Sá.
R. A. Sampaio Vicf.ol.

DECRETO N. Hi..27!l·- NÃo FOI

DECRETO N. 1C.. 2RO -

DF:

2G

PUBJ,JCADO

DF. DF.ZF::'Irnno DF:

1!)~:1

A1l1J1'01'a o o,•çamcnfn na im]wrtancia de 12. 7~.1:H6.,.'100, JlOI'a a
.~ub.~tif'niçilo de trilho.~ em. rl'inr'?'.w.~ 11'f'rhns t/11 \'io~·tio F'I'J'1'NI

do nio (/l'nnde do Sul

O Prr'.~idcnto da Republica dos Esfados Unidos do Brasil,
att.endl'mlo ao que roqurrou o Governo rio Est.arlo do Hio
Granrle do Sul, arrenrlatario da rt\de de Viacão ForrPa Federal
rio Rio Granrlo do Snl, na fórma do contracfo autorizado pelo
decrPto n. Hi. 438, r!P 10 de abril rln 1922, r IPndo Plll vista as
informac:õr>~ rn·psf a das JWia Jn~pcl'f cll'in FPdPJ'll I das Estrada~.
di'CI'Pfa:
Al't.igo m1ico. .Fica approYadn, com as roJTPCCÕPR feil as
pc>la JnsJwcfm·ia .FNinral das Estradas, o m·eanwnlo aprPse·nfado pl'lo C:nYPJ'llO do Estado do Ilio ClJ·andP do Hul f' qnn
com ••sf.e baixa, ruiH'icado pnlo rlil'PCfnr gPJ'al dn ExpnrliPnl.n
•lo. Secretaria de :Esf ado dos NPgocios ria Viação n Obras Puhlicas, na imporfancia corrrcta dP 12. H3 :HG$3l'O (dozo mil
solccentos e quarPnla r Ires contos cento P qual'enfa seis mil
r> frPSCJtlos rc;is), para a subslif.uieão de IT'!lhos nos RPguinfPs
trl'rhos da Viação :Fc>rrca do Rio Hrando elo Hul, 11a eonformidado das clausulas IV, alinea a., P V do conl.mclo de arrendament.o autorizado pelo rleerelo n. 1!í. 438, f!p 1O r! I' ahJ'il rln
19.2.2:
Kilometros
f) de P inbal a Cruz Ali. a ..................... .

2)
3)
4)
5)

de Unnabarro a Caccquy ................... .
Piratiny a Pelotas ..................•......
Montenegro a Caxias ....................... .
Sapucaia a Rio r)os Sinos ·................... .

128,320

93,!í80

50,900
117,591
10,00(1
400,391
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§ 1. o As despczas qtw forem realizadas com r,ssn suhstil.uicão de trilhos dcveriío ser levarias á conl.a de capital, rlc
accôrdo com o n. TII ria clausula III do referido eontt•aclo df'pois rlc drwirlamenfp U[Hll'afias na fórma rio disposto !Hlf.i rJau~.;nlas XIV ,. XYill .
§ 2. o A snhsl ilnicfio dos trilhos nos mr.nc ionados l.rf'ehm;
rllwer:í ser levada a el'fi~Ho dentro do vraw dr trPs (:J) unnos,
a contar l!f'sla daf n, IHl cnnfnt·mirlnrlf' da rlnwmln V rlo confrartn Pm yigor.

Rio dr. .Tan11iro, 2G de drzrmlll'o rir. 1923,
rlrncia P :!rio rla Hrpublira.

10~"

da Tnr.lepr.n-

I

AnTimn DA

SILVA BERNAnDES.

F'I'UTICÍSCO Stf.

DEnRRTO N. 1G. 281 -

m~

2ú nn DEZEC\rnno nF. 192:1

Ap1n·nva o prn.icclo e n m·r:nmcnlo, na impm·tanria. dc ?'t'IS
·18:!J16$71M (dezoito contos novrcento.ç e de.esris mil. selt~
centos e IJ1Ulfro 1't:Í.s), JWi'n ampliação tio edificio em qJw
{uncrimw n Contmlrwin rlrr llr~tf,. dP l'iw·!Ín Sul-.llinriJ·a. r!m
('ru:;ci1'o

,1;-

O PrrsirlPnl r da Republira dos R,; fados Pn idos rio I3J'a,;iJ,
attendPnrlo ao que solicitou o J~sl ado rln Minas nemes, arrendatario da JllldP de Viarãn Rnl-1\'!inPira o do arcMrlo rom as
informaçõrs Jll'Psfadns ·,,·ta lnsprr·loria J<'Pdl'i':il das I~sfra
das, decrl'ta:
Art. 1. • Ficam approvatlos, dr confonnidado com os documentos que com esle haixam, ruhriradns pPio dirPeloJ' gPral
tio Expediente da HPcrefaria r!P Estado do :\linislerio da Viação
" Obras Publicas, o proJPcfo P o orçanwnl o, na impol'f anria dr
1R :91C.$70!t (dezoito confos JHlYPcenfos P dPznsris mil RPIPcenln.'l P quatro J'liis). para amplia(:fío rio Pdif'ieio Plll f!IIP l'ullt'I'ÍIHJa
a Cnntatlm·ia da ltt!dP, r.m CrnzPiro.
Art. 2." As dcspezas realnwnl c P ffectuadas com esse seJ'viço, até o maximo do orçamento ora approYal!o, serão, rlrpois
de apuradas rm regular tomada clr conf a>l, levadas :"t conf a de
t•nstPio, de accúrdo com a letfl'a c do n. :1 da clnusnla 7" rio
cnnl meto r!P ü dP abril rir 1922.
Art. 3. • As ohras rlevrm ficar cnnclnidas rlrnlro do prazo
de t.rcs mczPs, contado da rlala rnt quP n reqt!I'I'P!lln rPrnhPr
nofificaçito dosfP drercto.
Rio 1le .Janpiro, 2G de rlrzrmhrn dr 19:?:1, I O:?" da TnrJrprndrnria n :1!í" ria llPpllhlira .
•1\n'l'nun nA SILYA Br.rm.1mms.

Fmncisco Sti.
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DECRETO N. 16.282

-DE

26

DE DEZEMBRO DE

1923

Autoriza a All America Cables, Incorporated, a mudm· do Uruanay para a Republica Argentina o ponto de aterramento
do cabo submarino lançado entre o Rio de Janeü·o e Montel>idéo, en~ virtude da conccsscío a IJIW se refere o (/!>ereto
n. 1:1.8.12, de 2.1 rlc ont'rtbro de 1919
O PresidPnlr da fiepuhlica rios Eslmlo;;; Unidos do Bmsil,
attmulenrlo ao qtw rt>quPrcu a Ali America Calil<'s, lneorporaf.cd, nnlr•s Cenlrnl & Houfh Amorica 'l'elcgraph Company, ceseionaria, e.T-l'Í do dr~erclo n. 1-1.048, de 4 df' fevereiro rln 1920,
do cabo submarino ligando n cidade do Hio de .Taneim a qualquer ponto do tenilorio ria Hcpuhlica Oriental do lJntg·uay,
r.u.io lanr:am<'nlo e rn~pPd iva Pxploraçiío foram reguladoR pelo
der~I·e(o 11. 1:!.il:l'.'. riP '-'~!ri<' nnfuhr·o dr• l!l1\l; e I<'!Hlo Plll visla
a i·nl'urmar:iín )JI'f'~laila pPla llPparl ir;ií.o (:Pml do,; Tt'lt'gl'apltos,
tlect·ef a:
Arligo unico. Fica nulorizarla n 1\ll Amct·iea CahleR, Incorporal cd, a mudar rlo Uruguay para n fiepuhlica Argentina,
conforme prrmissão .i:í concedida pelos respectivos gnvrrnos, o
ponto de atcrramf'nf.o do cabo submarino que manh\m aetualmentc entre o R i o de Janeiro e Montcvidéo, sem ali cração,
porém, do rrgimen estahclccido pelo df'crefo n. 13.832. r! e 23
de outuhJ'O de Hll!l, q1w outorgou a concessão do rrfr'rido eaho
submarino.
Ilio rir .Tanri1·o, 2G de dewmhro de 19:.'3, 10.'2" da Jnr!Ppendcncia c 35" da Hrpublica.
AnTIIVR

DECRETO N. 16.283 -

DE

DA

SILVA

BEnNArtDF:S.

Francisco Sá.

26 DE oEzE::>.rnno DE 1923

Rescinde o cnntrar:to celebrado em virtude do decreto nume?·o 13.227, de 9 outubro de 1918, pm•a o serviço de navegaçtio regular· entTe os Estados do Pará e Ama:mws e
o 1'erritorio do Acre
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereram Coutinho & Comp., concessionârios do serviço de navegação entre os Estados do Pará e
Amazonas e o Terrif.orio do ·Acre, decreta:
Artigo nnico. E' declaraclo rescindido o contraclo celebrado em 13 de novembro de 1918, com a referida fil·ma Coutinho & Comp., rm virtude do deercfo n. 13.227, de!) de outubro do mesmo anno, para o serviço de navegação regular
entre os Estados do Pará e Amazonas e o Territori:o do Acre,
desistindo aquellcs concessionarios de toda e qualquer reclamação fundada em clausulas do mesmo contracto.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1!)23, 102• da Independencia !:! 35" da nepublica.
AnTHUR.

nA

SILVA

BgnNAnDES.

Fmncisco Sá.
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DECRETO N. 16. 28~ -

DE

26

DE IHlZEMHI\0 DE

1923

Supprime o loaar de dcsenhlsta da 3" divisão c wn de auxiliar
technico da 6• divisão (pr·ovisol'ia), da Rêde rlc Vinção Cear·ense
O Peesidenle da llepubliea dos E:-;larluH lJnidus do Bmsil
usando da auturiza«,:iio eonslanle do arl. 2" do decreto nu~
mero 3. !J70, dn 31 de dezembro de J !J I!), dect·cla:
Al'ligo unico. Fieam supprimirlos nm lugar dt\ dnscnhisLa
da :.J• divisão c um de auxiliar I echn ico da- G" di visfto (pt·ovisoria) da Hêdc de Viação (;parense, •no quadro de pessoal
anncxo ús i nstrueçõm; rcgulamcntat·cs approntdas por portaria do ministro da Viaçfto c O!Jrus PulJlicas, de :n de ago::;to
uc 1!J1!J.
.
Rio de Janeiro, 26 do dezembro de 1!J23,
dencia c 35a da Hcpuhlica.

10~"

da Indepcn-

AHTHUB DA SILVA BEI\NAHDES.

Fr·ancisco Sú.

DECRETO N. 16.285-

DE

26

DE DEZEMBI\0 IJE

1923

Approva novo orçamento, na impm·tancia de e 12.690, para
a acquisição, pela "Companhia Geral de Melhoramentos
no Maranhão", de seis carTos de passageil·os
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attenàendo, em parte, {ts razões expostas pela ·'Companhia
Ger.J.l de Melhoramenlos no Mat·anhão", c de accôrdo com o
que propoz a Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1. a Fica approvado o novo orçamento, ol'ganizado na
Inspectoria Federal das Estradas, o qual com este baixa, rubricodo pelo director geral de Expediente da Secretaria do
Estado do 1\:Iinisterio da Viação e Obras Publicas, na importancia de 1: 12.690 (doze mil seisccnl as e noventa libras esterlinas), c substituirá ao approvado pelo decreto n. 15.971,
de 27 de fevereiro rlo corrente anno, para a acquisit;ão, pela
"Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão" e fornecimento á Estrada de Ferro S. Luiz a Thet·cúHa, de G (seis)
carros de passageiros, sendo f.res de t• classe c tre;.; de 2• classe,
de conformidade com o contracto celebrado com a reqEcronlo
em virtude do decreto n. H. 823, de 2·i maio de 1!J21.
Art. 2. a A despeza respectiva, até ao maximo do novo
orçamento ora approvado, correrá por conta do deposito de
7. 391 :000$ em apolices, a que faz rcferencia a clausula XIX
do sobredito contracto.
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.\t:Toei Do l'OUJm

t;XECUTI\0

"\ri. a." Pam a :H'quisit'ão n t'm·necinwnlo do malet·ial de
que :,:e Imia fi~a mat-eadu o ·vrazo de G (sei,;) Im~zt•::;, a ~ull[at·
desl.l da la. ·
Hio tlp .laJII'it•o, ~!G dt\ dezembro de IU:!:J, 10.:!" da Indcpeudcnc ia c 35" lia ltcpublica.
.\JtTUUil ll.\ :-iiLV.\ HEilN.\JtUES.

Ji'l'andsco Sá.

DECI\E'l~O

N. lG. :?SG :-

DE

2G

IH~ DEzEMBHO DE

1!);23

Gouccdc a JJaslcr d! Co's Ilandel-Jlaatsl'it.npvij aulOJ·i;:;ar;iio vant
{unccionw· na l!cpu1Jlica.

O Prcsiúcnf.c lia Hcpublica dos Estados Unitlos do Brasil,
allmtdemlo ao que requereu a socicdaúc anonynm Baslcr
& Co's Hamlel !\laatchappij, com f't'de Clll Holl.enlam, Hol- .
!anda, c deYitlamente rcprescntadn. decl'ela:
Artigo unieo. E' eonccdida (I sOt\indarlc anonyma Ba,.;lct•
& Co',; IIandd-:\laaLHehappij autorizat.:ão para ·J'uuccionat· na
Ilcpublica com o:-~ cstalutofl que apresentou e mediante :.t!-1
clausulas que a este acmuiianham, assignadas pelo minislr~J
Llc Estado dos Negocios da Agricultura, Jndustria c Cornmcr ..
do. firmndo a mPsma soeicdadc obrigada a cumprir as formalidmlcs exigidas Dela IPgislação em vigor.
Rio de Janeiro, 2G de dezembro
pcmlcucia c 35• da Bepublica.,

uc

HJ23, 10:2• da Intlc-

Am·nun DA StLV.\ Dlll1NAHDES.
llliyuel Calmon du ,ZJ.in e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto

11,

16.286, desta .da1

I

A socicdaúc anonyma Baslet· & Co's llamlcl-i\IaaL:;chapij,
é u!Jrigada a ter um rcprescntántc geral no Brasil, com plenos
c illimitados poderes para tratar c definitivamente rc:;olvcr
as questões que se suseitarcm, quer com o Govorno, quer
1~om part.ieulrtrr~s. podendo ser demandado e receber cíta1:ão
inicial pela :::ocicdade.
li

. Toúo:; o~ ados lJI!C vral_ieae no llra:;il l'iearãó sujeil.ô~
as r.esvodtva;; 1!11~ e rei~Lllamcnfos c :i jurislh('(;uo de :-;cw; lnbtulac:; JUdicmt·ios ou adminislralivos, sem
que, em ll'mpo algum, possa a reft'l'itla soeicdadc reclama:.·
qua.Jq~wr t;;...-:ccpção, _fundada em seus estatutos, cujas disIJOSH:OC'i nao vodcrao servir de husu vara qualquer rccla•.u~camente
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mação concernente á execução das obras
elles se referem.

0:1

serviços a que

III

Fica dependente de autorização do Governo qualquer
alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectiv.,s estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica si infringir esta clausula.
IV
Fica entendido que a autorização é dada sem preJUizo
do princi·pio de achar-se a socierladfl sujeita á,; di;;poAit;õrs rir
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas pura a qual não
est.eja comminada pena especial será punida com a multa
de um conto de réis (i :000$) a cinco contos de réis (5 :000$)
e, no caso de reincidencia, eom a eassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do Qtnl baixam as p1·esentea
elausulas.
Rio de Janeiro, 26 de dewmLro de I 9?:3. -- Miauel Calmon du Pin e Almeida.
DEC:RETO N. HL ~87 --

DEC:HETO N.

1!>. ?88

-

DI•:

N,~n FOI PUBLIC:,\nO

!?fi 111-: JlllZEl\lllP.O DE 1923

Abre ao Jfinisft>l'io da Viaçtio e Obms PuiJlicas os c1·editos especiaes de 7. 400:000$, em apolices, e H-. 366:491$142, em
dinheiro, pal'a atte1ldm· âs despezas decorrentes do contracto celebrado nos termos do dec1·eto n. 14.068, de 19 de
{eve1'eh•o de 19210, e dá outras Jn•ovitlencias

O Presidente da Repu!Jiica dos Estados Unidos do Brasil,
da autorização constante do art. 95 paragrapho "Rêde de
Viação Bahiana", da lei n. -í. G32, dt~ ll dl' jamd1·o út~ 1!12:J,
tendo em vista a demonstração apresentada ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas pela Inspectoria Federal das Estradas,
em officio de 23 de junho deste anuo, e o parecer do Tribunal
de Contas, consultado na fórma do art. 93 do Hegulament.o
Geral de Contabilidade Publica, resolve:
Art. 1. • Ficam abertos ao 1\linisterio da Viação e Obras
Publica~ os ei·ertitos espPeiars de 7. '100 :000$ (sl'Lc mil e quat eoeenlos contos de réis), em apolices, para pagamento dos
lmhalhos eomprrlwnrlid·os na clausula :m, § I", do t"nnl racf.o
autorizado pelo decreto n. 14.068, de 19 de fevereiro de 1920,
para o at-rendarnento c eonstt·ucção de linha ferreas nos Eslados da Bahia e ~ergipe e nol'le de 1\Iinas Geraes, trahalho'J
constantes de medições a pagar no exercieio de 1923, f! de
material adquirido em virtude dos dHTetos m. 15.-'119, ele 29
dP mart:o rlt~ 19:?2, e 1:•.732, de 13 dr nul.uhro rio mPsnto armo,

u~ando
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e de 14.366:491$142 (quatorze mil tresentos e seasenta e seis
contos quatrocentos e noventa e um mil cento e quarenta e
dous réis), em dinheiro, mediante emissão de apolices ém
quantidade sufficiente para produzir esta importancia, para o
pagamento do material autorizado pP los decretos ns. 15. õ20
de 13 de ,junho do 1922, c 15.653, de 30 de agosto de 1922, e
tloR trabrulhos c~xPctllarlns, para sPrr.m pag·o" pola fôl'ma Pstahelecida no § 1• da elamula 5.0 c ~s 2", il" e 5° da clausula 8!)
do contraeto citado.
Art. 2. o F'ica o Ministerio da Fazenda autorizado a emittir
apolices da divida publica do valot· nominal de 1 :000$ cada
uma c juros de 5o/o, papel, nas im)Jorlaneias l.otaes autorizadas pelo artigo precodentc.
Hio de .raneiro, 26 de tlezc•nllH·o tln l!l2:3, 102" da IniiPpi·ndenc ia e 35° da Hepnbl ica.
AnTIIUil DA SILVA BEilN.\HilRR.

Francisco Sá.

R. A. Sampaio Vitlal.

D'RCRETO N. 1G.289 DECI1.ETO .:'{. lG. '2!10 -

DE

N.:l;,o For PUBLlf!ADo

?R

DE IJEZRMnnn nE

l9?3

A111'e, ]lelo .Mini.~tm·io da Marinha, os C1'Nlitos supplcmentm•f?.~
de 399 :9.f.1$.150 d ve:·ba 2" «O({l:ciaes e Sub-0(/'iciaes», consignação - Diversas qu.otas e s1lb-ronsignaçt1o /li, pn.rrr.
pagamento da3 diarias ao pessoal da aviação, etc., e réis
50:000$ á verba 1.1" - «Despezas e.rtraorrlinm'ias», ll
cons-ignação - l'ara tomada de contas dos respon.y,weis
da Mar-inha, etc.

O Pre~idcnf c da Republica !.lu~ Estados Unidos do Bt•asil,
usando da aulol'ização c•ontida no decreto legi,:;lat.ivo numero
4. 753, de 28 de novembro passado, resolve abri r·, pelo Ministeria da :\farinha, .credito;;; snpplemcntareR no valor de tresentos e noventa e nove contos novecentos c quarenta e trrs
mil trcscntos e cincocnfa réis (3!)9 :9i.3$350), :í verba 2" cOfficiaes c Sub-officiaes», consignação «Dive:·sas !Qnotas» e sub-.
consignação III, «Para pagamento de diarias ao pessoal da
Aviação, rfc., e de cincoenta contos rle réiR (50 :000$) :i
verba 13' ~De&ptczas extraor·dinarias». II crln>;ignação: Pa1·a
tomada de contas dos responsaveis da Marinha, ele., tudo do
orçamt>nlo vigente em Jl\)123; fazend'O as operaçiinR de credit u
quo fm·pm neer.sf>ar·ias, de accttrdo com o a·r·t. ?" do Pifado dPI't'Plo.

Rio de .lant>it·o, ?8 rir rlP~Pm11!'n rfp I !J?::J, I 0:!" dP lndt•twnriPIH'ia P 1S' dP JlPpnhlira.
AllTHl.'ll rM

f4rLVA

lh;n:-<AHDER.

Ale:rll11dl'inn F'ori11 t/1' Alt'I!I'W'.
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N. 16.291 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 29 de dezembro de 1923- Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 1.000:000$ (mil contos de réis),
para occorrer ás despezas complementares com
a acquisição das superstructuras metallicas
da ponte sobre o rio Paraná, na Estrada de
Ferro Noroeste do Brasil..... . . . . . . . . . . . . . . .

577

N. 16.292 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 29 de dezembro de 1923- Abre, ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 1.000:000$ (mil contos de réis),
para attender ás despezas com a construcção
de 10 kilometros de linha que, partindo da
estação Lauro Muller, na Estrada de Ferro
D. Thereza Christina, siga em continuação
dessa via ferrca até a localidade denominada
Rochinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

577

N. 16.293 - RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 29 de dezembro de 1923- Abre ao Ministerio das Relações Exteriores o credito supplementar de 150:000$, ouro, á verba 12a do
art. 25 da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923.
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DOS

AÓTOS

N. 16.294 - FAZENDA- Decreto de 29 de dezembro de 1923 - Abre ao Ministcrio da Fa,zenda
credito de 7:048$, para pagamento de differenças de montepio devidas a D. Luiza Mcnescal.....................................
N. 16.295 - FAZENDA- Decreto de 29 de dezembro de 1923- Abre, pelo Ministerio ch lTazenda, o credito especial de 9:050$291, para
occorrer ao pagamento que é devido ao Dr. Au-gusto Haçldo.c~ ~obo c outros, em virtude ck
sentença JUdiClana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.296 - FAZENDA- Dccret.o de 29 de dezembro de 1923 - Abre ao J.\ilinisterio da Fazenda o credito eRpecial de 1.296 :690$864, papel, e 9:000$, ouro, para pagamento de dividas
de exercícios findos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.297 - FAZENDA- Decreto de 29 de dezembl o de 1923 - Abre ao Ministerio da Fazenda
o credito de 268:959$571, ouro, supplcmentar
á verba 1a do vigente orçamento do mesmo
ministerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.298 - FAZENDA- Decreto de 29 de dezembro de 1923- Abre ao Ministe1 io da Fazenda o
credito especial de 38:907$216, para pagar o que,
em virtude de sen1 ença judiciaria, é devido n.o
cirmgião-dentista Rodolpho Chapot Prevost. .
N. 16.299 - JUSTIÇA E NOGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 31 de dezembro de 1923- Abre
ao Ministcrio da Justiça e Negocios Interiores,
por conta do exercício de 1923, crcditos supplementares, na importancia de 2.149:550$, ás
verbas 5'",. 7a., 6 8 e 88 do art. 2·> da lei orçamcntaria vigente, para occorrcr ao pagamento de
subsidio á senadores e deputados e despezas
de impreRsões e publicações de debntes do Senado e da Camara dos Deputados, durante a
prorogação da actual sessão legislativa do Congresso Nacional, até 31 de dezembro corrente.
N. 16.300- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 31 de dezembro de 192:3- Approva o regulamento do Dcpnrtamf'nt~) Nacional de Saude Publica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.301 - Não foi publicado.

N. 16.302 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 31 de dezembro de Hl2~ -- Abn~
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Par:s.

ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 20:000$, destinado a auxiliar a Creche da CaRa de Expo3tos da Capital Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 16.303- FAZENDA-Decreto dB 31 de dezembro de 1923 - Autoriza o ministro da Fazenda
a emittir apolices de 1:000$ cada uma, juros
de 5 o/o ao anno, até perfazer a importancia de
1.177:920$, destinada a custear despezas rom
a eonstrueção do edificio do F o rum. . . . . . . . . .

975

N. 16.304 - FAZENDA- Decreto de 31 de dezembro de 1923 - Abre o credito de 200:000$, supplementar á verba 5u, "Inactivo~, pensionistas,
etc.", do vigente orçamento do :Ministcrio da
Fazenda ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

97 5

N. 16.305 - VIAÇÃO E OBRAS PUBI_JICAS- Decreto de 31 de dezembro de 1923- Manda
contar de 1 de janeiro de 1923, para todos 05
effeito3, os prazos fixados no contracto celebrado com o Dr. José Agostinho dos Reis para à
construcção, UEO e goso de uma estrada de ferro
que, partindo de Cuyabá, se dirija a Santarém

076

N. 16.306 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de dezembro de 1923- Autoriza a
transferencia do contracto de arrendamento da
exploração do Cáes do Porto do Rio de Janeiro

976

N. 16.307 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de dezembro de 1923- Approva
a planta que modifica o traçado da linha de
transmissão de energia elecf.rica da "Brazilian
Hydro Electric Company, Limited", entre o
kilometro 145 da planta approvada pelo decreto
n. 16.155, de 27 de sekmbro de 1923, e a subestação de Cascadura.......................

977

N. 16.308 -

Não foi publicado.

N. 16.309 - JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 31 de dezembro de 1923- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 8:164$258, para pagamento do accrcscimo de vencimentos que compete ao juiz federal, na secção da Bahia, Dr.
Paulo Martins. Fontes, no periodo de 11 de dezembro de 1921 a 31 de dezembro de 1922. . .
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N. 16.101 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 18 de julho de 1923 - Approva os orçamentos, nas importancias totaes de réis
68 :358$036 (sessenta e oito contos trezentos
e cincoenta e oito mil e trinta e seis réis), em
moeda corrente nacional (papel) e francos
314.536 (trezentos e quartoze mil quinhentos
e trinta e seis francos francezes), para a acquisição, pela Companhia Ferroviaria E'ste
B.rasileiro, de 126 apparelhos de mudança de
VIa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . :

N. 16.140 - MARINHA- Decreto de 6 de setembro
de 1923 - Reorganisa o Estado Maior da Armada.....................................
N. 16.196- MARINHA- Decreto de 31 de outubro de 1923 - Revoga alguns artigos da Ordenança para o Serviço da Armada Brasileira
N. 16.241 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 5 de dezembro de 1923 -Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito
de 50.000:000$, para restituição á Caixa Especial de Irrigação de Terras Cultivaveis no
Nordéste Brasileiro das importancias despendidas pela mesma na construcção e apparelhamento de estradas de ferro e de portos . . . . . .
N. 16.259 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 12 de dezembro de 1923- Autoriza
a revisão dos contractos celebrados com a
Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio
Grande, em virtude dos decretos ns. 11.905.
de 19 de janeiro de 1916, e 12.491, de 31 de
maio de 1917. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.279 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 26 de dezembro de 1923- Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 5.532:000$, para attender ás
despezas com a continuação dos prolongamentos e ramaes em construcção da Rêde de
Viação Cearense. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.287 - VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decrto de 26 de dezembro de 1923 - Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 5.000:000$, para attender ás

981
982
985

986

986
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Do

~Dl!lR DBCVTlVO

VIl
Pqs.

despezas com a execução de obras urgentes,
afim de ser melhorado o abastecimento de agua
. á cidade do Rio de Janeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . .

997

N. 16.289- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICA~- Decreto de 27 de dezembro de 1923 - Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o
credito especial de 1.611:739$459, para attender a despezas relativas á conclusão dos
edificios destinados ás repartições de Correios
e Telegraphos nas cidades de S. Paulo, Parahyba, Petropolis e Bello Horizonte . . . . . . . . . .

997

N. 16.213 - MARINHA- Decreto de 28 de novembro de 1923 - Estabelece as bases da reorganização do pessoal subalterno do serviço de mac~s _da Marinha de Guerra e dá outras proVIdencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DECHJ.iJTO N.

HL291 -

J))<:

2!)

DE7.EMBilO

llE

1!)2:1

A brr ao Ministerio da Viaçâo c Ob1·a:; Publü·a.~, o credito r·special de 1.000:000$ (mil f'rmtos de J'r~is!. prlru uccorrer fis
rlespezas cornplementa1·es curn a lU'lfttisi,.ão das superstrurturas rnetaUif'rts dfl ponte :wlwe 11 J'io PoNmrí, i/o /;'slrrulrr de Ferro 1Ym·neste do R1·asil

O Pt·f'sidPnl.e da Ilepuhliea dos Estados Unidos do BmEiil.
usando da aul orizaeão eonstanU\ do arl.. !)!t da IPi 11. '•. fi:1::!,
d1• (i dn janeiro do ·corrente anno, t' dn aecúrdo rou1 os pat'I'Ct'l'f'S dn Minisll'l'io da FazPnda n do Tr'ilmnal dt• Conlas, t'f'so!YI~ ahrir ao Ministerío da Viação n Obras Pulllieas o CI'Pdifn <'Spccial d1~ t. 000:000$ (mil eontos ~~~~ l'l'is,~, pam oecOITPI'
ús flpspezas complnm<'Iltar·ps com a acquisi1:ão das SllJWI'SIJ'IJduras mdallicas dPs.tinadas ,;í pontr> par·a a 1·:~11·ada d,• I•'PI'I'o
.:\o1·onsl P do Brasil, sohr1~ o rio Pal'anú.
Hio dt> .lmwiro, 2H dP dr>zPnllll·o dt> 1~)'!:1. lO'!" da fndP(H'IldPneia P :1;)" da HPpuhlira .
. \ll'l'lll'll

Jl,\

f1.IL\".\

Vi'f/1/J'iSt'()

JlEH'\ \1\lli~R.

Stí

o

l>I•~CiiKI'() N. Ui ..?H? ----IH~ :!!1 lll<~ llE/;E\111110 I"IE 1!1?::

"lJJ'f'

00

Minislel'io tla ria~·iio e OlJ/'flS l 1 11blif'US () ('t'P.dito

('S-

per:irrl de 1.000:000.$ (mil contos rle ,.,;i.s). Jllll'ff oftPnder rís
rlespezos t•mn a f'01lslr-ur~·iio r/e 10 kiltH/Ir'ft'ns de linho
IJIIf', prrrlindu da eslrtçrío lAtW'O Jlii.lle1', 11fl h'sf1'f1rla rir>
Fe11'o /). Thr'l'f'Za C h ris fino. si(fn r>ill ronf illllfll'tln dr•ss11
l'ia

/'•'J-1'1'11 rtf1; "

ftH'o!idodt• rlt'lltllllillorlu Nol'inhu.

O Presidnnte da fif'puhliea dos gslados I 'nidos do Bl'::u;;iJ.
nsando da autoL·izatão conslanlr> dn art .. 125. da IPi n. 4.ti:l:!.
·dP !i dP jaJwiro do correnl P anno, P f Pndo .ouvido o 'l'J•ilmnal d"
Contas, nos termos do art. 93 do l'PgulanH•nt o UlJlH'o\·ado lJPio
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.decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve abrir
, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial
de 1.000:000$ (mil contos de réis), destinado a aUender ás
despczas com a constrncção de dez kilometros de linha qw~.
}Jartindo da estação Laul'o Müller, na rj~strada dP Frrro Dona
'l'hm·eza Ghristina, siga mn continnaçfto dessa via fereca ai é
a localirlade denominada Rocinha, para dar eseoamenfo á producção carbonifera das .iazidas alli existentes, df' rn·opriNiadP
da Companhia Nacional de Gombusliveis.
ltio de .Tanniro, 29 dn dez(~nthr·o d1• H)23, I O?" da llHIPIHmdi'IlCia c _35° ela HPpublica.
Annnm

nA

SILVA BEnN.\HDER.

FNtncisco Sri.

DECRETO N.

1(). 293

-

))I~

29

DF. DEZEMBHO DE

1923

Ab1•c ao llfiniste1·io das Nelações E:r:terim·e.ç o r1·cdito snp1Jlementm· de 150:000$, OU1'0, á verba 12" do art. 23, da lei
n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
nos termos do art. lt5, n. 5, do Regulamento do Codigo de Contabilidade da União, que baixou com o decreto n. 15.683, de
8 de novembro de 1922, tendo sido consultado o Tribunal de
Contas e ouvido o ministro da Fazenda, na fórma dos arts. ~O
e 92 do mesmo codigo, l'esolve:
Ar L. 1. o Fica aberto ao Ministerio das Relações Exterio~
res o credito supplementar de cento e cincoenta contos de
J'éis (1GO:OOO$), mú'o, á vm·ha 12", do ai'l. 25 ria lr,i numero 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, na fôrma da autorização constante da tabella B annnxa á mPsma lPi.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 1923, 102° da Indepcndencia e 35° da Rcpuhlica.
AR1'HUH.

DA

SlLV.\

BERNARDF.S.

José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. 16.294 -

DE

29

DE DEZEMBRO DE

1923

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito de 7:048$, para pagamento de di{(e1·enças de montepio devidas a D. Lúiza
ltlenescal .
O Presidenle da fiepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no artigo unico do decreto numero ·i. 731, de 5 de setembro ultimo, resolve abrir ao l\Iinisteril? da Fazenda o credito de 7 :048$, para pagamento a
D. Lu1za Menescal das differenças do montepio deixado por
seu irmão, alferes do Exercito José Frederico Menescal, cor-
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ro~ponf]cnf.f's aos periodos de 3 rlo novPrnht·o de
·
do maio de 1913.

180~1

a. 31

Rio de Janeiro, 29 do dezembro do 1!J2:J, 102° da Indopendeneia o 35° da Repuhlica.
All'l'HUil

]);\

tiiLVA

BEHNAIU>ES.

JL A. Sampaio Vülal.

DEGfiETO N. 16. 2!);) --

)Jg ~!) l>E llEZKl\lllllO li E

Hl:!-3

.Abre, ]Jeln Ministerio da F'azentla, o credito CSlJCCÜJ.l de réis
9:0;)0$291, para occon·cr ao parJamento que é dcvidn ao
JJr. A uaust(J lladrlock Lobo e outros em virtude de scnknça j'udicia1'ia

O Pro:'lidcnte da Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no artigo unieo do decreto
li. ,J_. GGG, de 18 de ,janeiro ullimo, resolvo ahrir, pelo Minis1<•J'io da f'aznnda, o ercdifo nspceial do ~l :OG0$2!)1, para oecorJ't'l' ao vagamento que 1í devido ao Dr. A ugusLo Haddoek Lobo,
Osear Sampaio Vianna, Lauro Paulino de OI iveira, Manoel
'l'lwopltilo Uaspar de Oliveira, Ubaluo da Costa Drumond c Alfl'cdo de Oliveira ViMma em virtude do sentença judicial'ia.

ltio de .Janeiro, 29 de dczclUbro de 1!J23, 102° da Indopendcneia c 05" da Ropuulica.
Ait'l'llUil

DA

SILVA

flEllNAHDES.

R. A. Sampaio Vidal.

DECHETO N. 16.296 -

DE

29

DE DEZEMUBO DE

1923

.Abre ao Ministerio da Fa.zenda o credito especial de rezs

1. 29(i :()90$86.1, papel, r 9 :000$, ouro 1Jal'a pa(Jamento de
dividas de cxccJ·cicios findos

O Presidente da Hopublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no artigo unico do decreto numero 4. 711, àe 1G de julho do corrente anuo, resolve abrir
ao :Ministerio da Fazenda o credito especial de 1.2!J6 :690$864,
papel, e !J :000$, ouro, para atlendcr ao pagamento de dividas
de exercícios findos.
!tio do Janeiro, 29 de dezcmlJt·o tle 1!J23. 102° da Intlopendencia o ~H)" da Hepublica.
Awruun DA l::}tLVA

Bt:RNAllDE~.

JL A. Sampaio Vitlal.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N·. 16. ~.W7 -- DE 2D DE DEZT~MBHO DE 1!}23

Ab1'e ao Min-istcrio da Fa<.cnda o r:rcdrto de 268:9{W$Q71, mo·o.
sup]Jlemcntw· ti vc1·bn J" do 'viucníc o1·çamcnto r1o mc.<oJW
111 iu is ler i o

O P1·rsidPntn da n('llltlt1iea dos Esl adn:..; r; nid• 1:·; "" Hra·~il,
Hsandn d:\ anlot·izn•.:fín eonfida no ar!.. 1:27, n. L~, da l«'i nttInnro 4. G~~?, de G dfl .i:.tnl'iro flo eol'ronl o a uno. P 1I'Hdo ouvi• In
o Tribunal de Conlas. na Uírrua do t'l'gulvnwur,, appJ'O\.<l,do
pelo decrelo 11. '15. 770, dr 1 de novrmbro d1~ 19?2, n•soh·n
abrir o eJ'Pdiln d1~ .':GS :n59$5'7 L ourn. snpplt•ttwlltar ú vc•t·hn
1a do Yigent<' nJ·<;ainonlo, do l\Jinü;lt\l'iu da l•'a;l'wnda. JWl'a
attender ao pagamen! o dm; jm·o~ c amo1·l iz:arfí.n das uhrig~u:õt•.s
cmittitlas pP!a. Companhia Estrada de I·'('J'l'l) \·i..rol'i:l a Minas para a eonslntet~fio du ramal de GtJI'J'alinl111 a .Ui~uuantina.
cncamvadu Jwlu CuYl'l'ilo Federal.

llio do ,Jancil'o,

2~)

de dewmln·o

dcncia c 35° da ncvublica .
.AltTHUfl

ue
))j\

n. A.

1D:..':3, 10,:2" da litdcpellSILVA

BE!\N,\IUIE0.

Smn1Jr1io F idul.

Aln·c ao M'inistáio da Fazenda. o cr·cdito cs}Jer~ial tlP. niis
38:907$216, para pa(fa1' o (Jtte, em, virtude de sentença 'indicim·ia, é devido ao cirur·gião-denli.sta nodol.p/w ChoÍ1nt
Prcvost
O PresiJcul.e da Hcimblica dos Eslado~ TJnidos do Bt·asil,
usando da autorização contida no al't. '127. n. 1D, da lei numero -1.6:12, de G de janeh·o ultimo, resolve aln·it· ao Minü;tcrio da Fazenda o Cl"l~uiLo especial de :38 :!l07$21G, para oecorrer ao J>agnmenfq do que é devido ao cirurgião-drnl.iHfa Hudolpho Chupo L Prc\·o~:L ern Yirluclc de ,scntcn1;a judieiat·ia.

· Rio de .Janeiro, ~,!} de dezembro de 1~23. l 0.:! da Iudepcn0

dencia c 35° da HupulJ!ica .

... \.lt'l'lHJlt

n.

IJ.\

~·iiL\A

HELt:·L\liiH;:-:l.

il. Smn]Wll) Firlal.
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DECRETO N. 16.299 ........:

31

DR

DE DEZEMBno DR Hl~:1

Alwe ao jjfinisterio da Justiça e Neaocios Interiores, JW1' conta
do e::eereicio ele 192-'J, c1·editos SUJJplcuwntarcs, na importancia de 2. J49:f)fj0$, âs VCí'Úas B", 7", 6'' e sa, elo m·l. 2" da
lri orcarnentaria vi{ffmte, }Jara orco1'1'eJ• ao poumnenlo de
subsüNo a scnadm·cs e clr~}Jufados e despe::.as de ÍliiJH'C'Sst)r.~
e }mbUca~·úes de debates do Senado r• da f?o/Jiíií'a tlus Deputados, dn;·onfe a ]n•orortoçtio da ttd/llt! sesstiu lerti.-:lr•fh•n tl11
f!n'il(ji'I?8S()

Nar:irmol, au:

:u

r{p df'::.l'llllll'li

('lil'l'i'ílff'

O Prcsiuentc da Rcpuhlir.a do::; Estados Unido::; di) Brasil,
tendo em vista o disposto no n. 1 do art. 127 da lei numoro 4. 632, de 6 de janeiro deste anno, <~. ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do art. 93 do rcgulamrnr.o apprnvatlo lJ(~lo
ucereto n. 15.783, de 8 de novemhro de Hl22, rcsoh·p ahl'ir,
ao Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores, por conla do
ox:ercicio de 1923, creditos supplementares, na imporl.ancia
f olal de 2. J 19:550$, sendo: -lf.i6: 750$ á verba 5", n 1 . 5B7: 000$
ú Vf'J'lm 7", do art.. 2°, da cilada lr·i para ~~IIPnd<~i.' aos pag-anwntos dn subsidio aos snnadnr<'H f' drpulados. due:.miP a pml'ogaçfio da acinal sessfío lngislal iya do Con~:!.'rf'SP.o ;'-htc innal aíc~
:-11 do cotTcnto mez, na conformidadn do drtTI'fo lr~g·is!~J ivo nuJJH'l'Ll -1. 7H, rlP ~H rle onf.nbrn ull imo, P d<· C·~J, :ljOO:~ n 8'7 :100$,
l'nstwr~! ivanlPnlr, :ís c.omdgrmti'íPs "lrnprP~:<\o <' plllllii':1':ilf'~' dos
dnllaiPs", 1'111 nineo mezPs, da vPI'lJa (i", ~~ "Jtll!Jl'••ssi'iu dos dellalns n publicações", da verha 8", do l'c>l'nl'ido ar!. :!o da lf'i
o1·çanwnl a ria alludida, para aHendcr ús dP~;JWZD}l dPs~;a natul'Pza, durm1Le a mencionada prorogaçã.o.
Rio de .Janeiro, 31 de dezembro dn 192:1, 102" da Indrpenrloncia c :15° da Republica.
An'I'HUn.

DA

Sn_.v.\ BEnl\.\Bnr,s.

João Du.i: Ah.'es.

DJ~CHI~'l'O N. 16.300-

ng 31

DE nF:zl~:.u;no

nr<: 1D23

Approva o 1·caulamcnto tlo l)cpm·lam.ento iY:Jr:·inncl de Saude
Publica
O Presidente da Republica dos Estados Unido::\ do Bl'asiJ
resolve, de nreôrdo com a autorb:ação constante do n. IH do
art. 3o da lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1921, · uprn·ovar o
regulamento ào Depar~amento Nacional do 8aude Publica, que
o. este acompanha. ass1gnado pelo ministro du Est:1do da JtHt. iça c Nf'gocios Intorioi·es.
·
Rio de Janeiro. 31 dn 1kzcmlJ!'O de 19?~:, 10'2° da Inrlepenrlrncia e 35" da Republica.

Am·nun.

DA

SJLV1\

BF.m~:\T1DES.

Jol1o Luiz: ,1lves.

,.,

iS

~···OO• PQllDR':B~\'0

negulamentch•do ,: Departamento!( 'Naeiottnt.': de.: Saude
Publica a que se refere o decreto n. 16.300 desta
· ~ · data

i>iü!1EhiA
íftruto t

PARTE

· . :Art. i o. O De.J?artamento Nacional de Sa~de Publica,
sl);bordim~do àu Mihisl~Ho da Ji.tsqça e ~egocl.O!:! Ihteriores,
tem a. .scü càr~o, os l3egl_\intes. &érviçbs de hygierié de. sátide
iniliiica, eíccbtaHos bú a ~xêcütàl~ iid Bniz pelo Gdv~rrio Federal:
a) prophylaxia gétàl e espMifica das doençtts transtnissiveis, e de outras evitáveis. e policia ~átliLarià dos Uotnicilios,
idgàres e logradoürós pubiicos, fabrlcás, offiéinas, coliegios.
estabelecihwntbs borriinerciaes i~ ihdtistriacs: hospitaes, càf;a s
<1~; .sau,de, . n1a~brnidades, h1ercaHtis, holeis e restauhwlcs iw
DisLricw Feâ,eràl: . ,
. ·. . ,
, .
,. b) fiscalizf\cão flo~ ~eH~i·Qs llHihcnt. ici~>s, Ho rJl$tr1ctd Fe-·
deral e 111?~ Estados que realizarem accordos para esse fim
com a Umao;
: ·
.
..
.
.
\ .. .
.
c) defezn sanitári;l. mà.ritirna Jriteriiàcional e intere~tadual;
d) estúdo da natureza; ..etiologia, l tratamento e prophylaxia das doenças transmiR~.iveis c de outras cvitav~eis, hem como
quaesquer pesquisas scicnt.ificas que intcres:·H'm :i saud~ pn-

e

lli~;

...

'

fornecimento de sôros, vacéirias o outros prbductos
biologicos, que se destinem :,tO comb~te de epidemias em
qua~sqÚcr regiões do vaiz.
fisrn lizaçfio do preparo dessr~s
productos em institutos e luhoratorios par[. i em lares;
f) fornecimento de medieamc·ntos o l'fi~iac~. de accôrdo
com o decreto n. 13.159, de 2S de agosto cit~ 1918, por intermedio do Instituto Oswalrlo Cruz;
a) inspocção medica ele imm:g:'anf es r. r! c otiltils p:issageiros que se destinem aos portos da Hcpnblica;
. /l.) a~sistencia. no J?.is.tr:~cto. Fe.dcra11 aos morphcticos c
aos demàts doentes que ôevam ser 1solaaos;
i) organização da l"statist.ica demogr::lpho-sanil.::n·ia o
publi.cacão dP,s bolct\us I;"esp~ct.ivos;
.
. ,
, i): fiscàlh:acqo db p~od4ctos phdrmaccvticos, sôros, vaccipas e de quae~.ctuer outros prcidudos biologicos expostos (t
e)

o

v~n~·~ct,~ancarrielito

rudi no :bistrictc.> Federal, nos :Estados e
no terÍ'ItoÍ'Ío federal do Acre;
,
l) organização do s'erviço de propaganda e cclncação sanitari~;
·
m) organização', orientação c excrliçãd dos serviços cte
~lygienc: ~nfantil nq pistricto Fcd~ra~:. e nos Estados qn'c para
Isso rea IZ:trcm acco,..dos com a Umao:
n) csLnrlos e f.rnhalllo's ~mhrc a hygicnc inrl11c;frinl P pl'n-

1

fissional.
Art. 2". Os sPrvi«;>o" flo D:ij-iàrfarncnto N:1cional do Saurlc

Publica fieam

distribuído~

por trcs rlircctnrias:

Dirccloria

A&Hts

no

PonnR. t.:xd::uTivo

d<;>~ ~~r,v,i};~s Sartit~ri~~ do Dfstti9LO Federal,; Dircct{)ria 9e D,~
fesa Samt:irlá rttaHlinüi e Fiuvidl; Directoria de ~rlncamcn to
Itur·al, todas subordinadas a uma Directoria Geràl.

TITuto

it

CH·jJahizaçâd àdfuiiiisiraUva da Directbtia Getai fio
:Depárlairi.ehto
'•

I,

CAPITULO I
Art. 3°. A superhitendencia dos .serviços do Departamento Nacional de Saudc Publica será exercida por um Dircctor Geral.
Paragrapho unico. O Director Geral terá um assistente
de RUa confiança·, ciue exercerá O Cargo em commisflãO, podendo ser designado dentrE' os medicos do Departamento on
de outros institutos scientificos subordinados ao l\Tinisteri!J
da Jüstiça e Negdcios lnt~ribres.
A;'L 4°. A Directbria Gerat do' De1(J1:ittamentn Naeinnal
de SaúrJc Publita ronipõr-se-á. dé: 71 insj:wctorP-; sanita rins.
10 medicas de hospit.aes de isolari:ümto, distrihuidos ,1wlds delng-acias de sandc c peHts segtiilitc? dependPncias: tn.'rwetoria
dos Scrvicos de Prtíphylaxia, .Inspectoria de :prnphylnxia da
Lepra e. Docnçcts Veh,nreas, Inspecto'ria de Fiscal iz:11;ãi) ch~
Generus. Aiimonticios, Inspeeto:--ia de Prophylaxja. da Tuberculose.,. I,nsnectoria,. tle. Hygiene. Infantil: Jnspectoria d1'. , Hygiene Jndu$Lrial c P.rofissional, Scrvico ae Propagand::t c t~dt!cação Sanitaria c Hospitacs.
·
'
Art. 5°. Os . serviçbs administrativos do' Depal'lamcnh
ficarão a cargo de. uma, Scr:retaria Geral, constituida de duas
sec<:õcs: Expediente e Contabilidade.
CAPITU.Lo II

Art. (i". O chrte âii Slic:'i::larHi dd Drip::trfainl'n! o será n
sc>brctlirid gortll, tlo ttüal ficâr:i stibotditJ:ido o tH·.-;.']q;tl administrativo.
.
1)arngraplio uriictL Havci·á utrl stib-scrl'etarid,rseoltiidn
pelo ~ccretario geral qentr~ os medicas do DeparUu1w;do P
qdh hxci'bcbl o catgô cni corinriissão ~
AÍ't. 7o. b secretário g;eral do Dcparttimchto dhtdhnid
o pbss<dl li.llh)iniskativd, do riecôrdo com os rr·:-;; ;rdiYh~
qli:ldl'OS, pcbs OtlaS SDCÇÕCS e pnlas (Jt!f1':1S dC'pPlldmwia~~ imlllf~rlid.lrt~ (h sherct.aria gcr:U.

Art. so. Subordinado á. Shc:--ef.ária. por . intcrmr,dio d.'l.
Sfle(;ão do cntil.abilithide. ll::t{rnrii o alriW:xarifncto geral do Í)~
pnrl anwn to, ehcârregtltld do~ foi'hecirrtcnlci.s a ~ odns as depr·:tdenr·ias do mesmo.
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Art. f)··. O almoxarifarlo Rc·r:í diri,':!iíln prit' um almoxn_rifc e terá os ajudantes c demais funceionarios con~tante"' elo
quadro annexo.
Paragrapho unico. Os serviç.os do almoxarifado c de ~uas
dependcncias serão regulados por instruc~,;ões expedidas pPi•J
Dircctor Geral do Departamento.
:Art. 10. A Secretaria Geral terá ainda 11111 nePhi\·o c mn
dcr)osifo de material de expediente.
Art.. 11. A pnrtaria do Dcpal'lamr.nto firará a rarg-o dt·
11m pm·tni['o, ·!~Oill os auxiliares do quadro nnncxo.
ArL. 12. A Sccrclaria Gcr·al l~ o eentrn da ::ulminisll'a~~i:io
a cargo do Departamento Nacional de Saudc Publica, cabendo-·
lhe receber todos os papeis destinados ao Dircctor Geral dü
Departamento e encaminhar todos aquelles que, por csle r·u
por sua ordem. tin~rem de ser expedidos.
CAPITULO III
DA SECÇÃG DE EXPEDIENTE

Avi. ·13. A ~Preito tlr C'XpecliPniC', soh aç; orodr:ns do subsecretario, que dirig;irú o::; trabalhos de accôrdo com as instrucções c dclermiua(;õcs ve1·haes ou escriptas do Pl'ct·elal'in
geral, terá a seu cargo o arehivo e a portaria.
Art_. 1ft. Calw :í. sr>er,fio de AXJWdirmlf~:
I. Organizar a correspondencia rlo l\finisl.ro da .lnsl ica
e Ncgocios Intcriorc~s, do Director Geral do Departamcmto o
do secretario, lavrando os decretos, avisos, officios. memoranda..
e quaosquer netos que entendam com as deliberações daquellas
autoridades e que não sejam da competencia da secção de contahilirladc.
II. Preparar a corrcspondencia destinada ao Congrcssa
Nacional, quando não se tratar de assumptos referentes a
crcdit.os orçamcnlarios ou extra-orçamenlarios.
III. Exp0dir os ael os da propria Srcretaria GCJ'al mn C01'rcspondcncia com as rcparl.ições pertencentes ou snhorrl!ll:id<l'~ no Dcpart.amcnto.
IV. Fazer o cxpndicnto sobre nomeações, promoçtms, J !-·
cenças, transfcrcncias e exonerações do pessoal do Departamento e os actos de louvor. de advertencia. de suspensão e de
designação para commissões, examinando convenientemeni e
os easos que dependerem de estudo prévio.
V. Lavrar os f nrmos de posse do pessoal fla Rcerr.l m·ia
Geral r, rln~ chrfrs rlc scrvi1.:o do J)p.partamen1.o.
VI. Fa:wr o expediente sobre a aposc>nt.ndoria do~ fnnc-·
cionnrins do Departamento.
VII. Organizar n assentamento rlns funccionarios de todas
ac; deprmdnncias. rom indicaGão do nome. csfado. categoria,
dalas de nomcar~õr:::. pmsc C'xrrcicio. acces~os. remoções, commissões, liecn~ns. sns;wnsõrs. trabalhos: fllH' hajnm PXP.cularJn.
scrvicos relf'van!ec:; o f,uflo mais que lltPc; possa affectar ou
irll er"~~nr R stm rarreira publica.
VIII. Organir.ar. para ser publicado annualmrntP, o Almanaque dn PP~!=!nal do Deparlamento com o resumo rlr torta~
as inrlira~õ:os a qtw sr> rf'frrc o mmwro nnlerior.
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XXV. Fiscnlizár ~ ser·vico
bargq da portaria, proponi:lb
ttletlidàs ct.íie ..fti.lgar cdrl,,e~ic.rites·. q á:~ prnalidadcs
que tenham dr. ser 1rnpostas àb respectivo pessoal.
Att. ·15. Ao encarregado do archivo tompete:
I. h.ccebçr os papeis findos, inclusive livros de cscriptur:i~ãd b registro, que Íhe forem encaminhados, mediante pr~l
tdqbllci especial. em que serão passados os competentes recibos,
:iht.cs de rest.ittiidos.
.
iL Ç1assificàr devidamente os referidos papeis com ro-·
tulos e irldicacões necessarias, guardando-os o cortservando-o'.l
em ordem e com asseio.
ttr. :Fazer f.oda a eseripturacão necessaria á regularida~fe dds trabàlhos, de mqdo que., a fodo o tr.mpo, se possa conhecer a .enfr_ada, a sahida e o destino dos papeis.
IV. )TrJi'hcrcr qmwsqnrr procr,s~os, papeis ou dncumrrltos
rP-Qttisifados pelo Direcfor Geral do Departamento, pelo sccr··~
fario. pelo siÜ:~-secrdario ou pelo direcfor da secção de contry,hilid:ulc. mediante J1nrlido por cscripfo. qne sci'Ú res!iU1id :,
prl.h:t lmüiÍiza~ilo. qun.ndo forem recolhidos noY::Ul!CTllo os l'í~-·
feridos papeis, J)rocessos ou documcnf os.
, V~ Ext~~h~r. merliant~ rl~spacho da lllllorichüle roinprtr.rd f\ .n:~ ccrhdoe:-~ de pape1s fmdos.
vr. Auxili:tl' os fJ·:>JJnllJo.; da f-:f';'l'CÍ:'I'i:-1, qll:!!Jilo o rlr'fr.rlliinrit' 0 secrdario geral.
VH. Fazer a rcmrs;::;a de papeis vara o Arrhivo N:-1einnal,
pnr Jl']r~ip de p~·nf oeollo r~ com ~s ~nclic[)çõcs nrcC'"·":nias :í br,~t
ordem do serv1ço.
Art. 16. O qnaf]rn da srcção de cxpNlirn! e :'.er:í composto rlos seguinfc::; funccionarios =

as

1
1
1
1

suh-sf'crctario:

primeiro bfficial;
segundo õtfficial;
fcí'cf'iro official;
4 cscripf.urarios;
1 archivista;
Art. 17. A nort.aria.. nne f,f'm a sru ear~o os sprvü;os d~
sc~uranç.a c asseio do cdificio, flos movois e dos ob.fectos pcrf~npcnf rs ::i.. Scc~et.ari; Geral e .rlc cxpedif~fi.o c r·nf.r 0 ga ela COl'rcspondf'ncia, d1spora do scgumte pessoal:
1 port.eiro: ,
1 ajndante de por! eiro;
1 correio:
4 contínuos;
1 encarrf'g-Urln rlc f'lcvnrlor;
10 srd'rnfcs.
Paragrapho unico. Os ~ont.inuos e serventes sprfi.o rlistri •
}lnirlos, polo SP(Wofnrlo gt"tal, fle acct,rdo com ri~ llCCP.~f:.Jidadr~<:;
CO Sf'l'\'Íf.o.
CÁPÍTÜLO ÍV

Art.~~~./\ "Pcr·:in rlt> rmifahilirl:trlf. r- "lllH)rrliilrida :l.
Contacluria Geral da nepublica, para os fins indicados no re-
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gulamcnto f\Pprovado pelo decreto n. 1G. 783, de 8 de nouc HJ22.
Art, 19.. · Çal?e-lhe a d1rr~.r;'fin ~~~"'ral f' fi~e:1lizadío da r·'nbbilidatlo de 1odos os servi~os o depehdehcuis {lo Deparlamenl o Náeional do Saude Publica, dhservai1do e faz1mdo obsel'vm· f!. lcgisl:lção, itisti·ucções o orii(~JJs en1 vigor .
.Art. 20. Sna jtirisdittüo al!ran~;~~ 11ão s(, as rr·p:n·ti(:õe~.
eslahclr~cüncntos e serviÇos direcLamenf e subordinados ao Departnmcnlo _no. pai.z, mtis ainda fj~níescjt :c'l' :;:~1'\'i~os, PstatwL~ci
mr~rifo~ dt: JI1StJh11CÕe~ que i'~?r~ebcrcm SllbYençoes, premio OU
auxilio pcculiiario do Govetno Fcdei·al IjOr in I errnedio do De]:Jrlamenlb.
Art. 21. A sccçã,o de cohtdhilidade trrá à se11 cargo o
almoxarifado geràl e o deptlsitn, que lhP, ficnrão imii1cdiatamenr e subordinados.
Art. 2.'2. Gompetc á scrçiio de confahilidnde:
I. Organizar o pro.iedo de orçamento dàs dcspezas d.:J
J)cpartamP-iüo, obs81-'vàndo rigorosámêhte nc;; in~trneções cotitidas no RPgulamcnto Gei·al OI) Contrlhilir1qdi~ Pdlllira, fr•ir!o
f~rn vis f a as propost.às aprc'~wri.!adris. pela::: divrrs~s I!Ppeid~n
ria'\ n fJl.lC devcr:Í ter Jogar ah) O dia 1fi de ,jrtTiCÍI'O do anno
anterior áquelíc a q11e se rcferirrm as pronosl as, c prt~priranrto
~s respectivas tabellas orçamentarias. afim de, sci·em i~cm
pr·Phendidas na proposta geral do orc:amf'itf.o f],) 1\1 inisfcrio.
li. Organizar as tabelH:ts rxplirativas dns crrdif os votados
p:~.ra b srrviço do Dbpartainenlo, rle accôrrlo rorn o qn~ houver
fixado a lei da Despeza e preparar d experlicntc dP remessa
(las nwsmas ao Ministro da .Tmdir~:l c :'~P~r,rwins Tn!J'Pinrr~;. para
fnzrrmn parte das tahellm~ cxpli(~af.iyas do orçmnonfo geral dn
l\1 inisf.crio.
ITT. Oh:~·anizar ns f.ahellas flp dislrihttiriin. ao Tl!n:::;ouro Nacional e :is DPlrgacias FiscnPs, rlnc;; n·rrlir nf; YniMln" no orr.a:lilnJllo p:ira ehsfeio dos scrvitos :i cargo do Departamento,
f:ihr~l!ac;; ~SMR qnn. depois d~ :lPJwm·a·r!as TWln !\lini.c.:lro rlp ;Jns-fi\a c Ncg-nnios Interiores. rir~Yr'rf'irl sr•r rrrncltirlas ::') Trilnmnl
de Contas dr>Tttro do pruzo de 10 dias. cnnl:ulns tla puhlir~!:fí.o
das leis rla Dcspcza.
IV. nopr(')Sertf.àr sobre á necessidade de qualquer ull.er:1r::ío na distribuição de crorlif os. no decurso rlo exercicio.
v. 'Pdirliôvcr. Htirrlhte a vig-encia rlo cxcrcicio. a distrihtii~.fi() da~ iitrpnrlâhhiâs tiuh se lortih.rcm neccssarias ::í.s deslWzas do Df'nn.r1.amel)to na f:apital o nos Estados o quA rião
osf.ivrrrni tiortttirribl:iiilHi tias tahhlHis trcràcs dh dist.rilmi~fín on
ri•1f( crih~\fnrcltl rle crodiths oxtrabrdln:irioc;;, espcchws c supnlf'llif,h!.:n·f's.
YI. Org-::mizar a df'monsfr~rfíri tin-i rrr>rli!fis pdrlirinn:lf'!i.
qnP se trll·nni·~m lndispcnsrix0<is. f:!zPiliJo t.orlo n cxiwrlir'nt.f' rPl:i.fh·o ao nssi:trnrto. m1cr sh trPte rir. f'hrisi1Ha :-~o T1·i1nmal dn
~~Olli.:'.C:, dnr.r rle pedido
crccllt.o ao Congresso Nacional, qm~r
de l'f'HH'SC::l de clrrdos que pcrrtiiUritn
Mihistprio da Fnznnrla
orr::1niz:w a nropnsta gP.ral dns rrcditos snppl<'menlnrcs nrersf::11'ins rm ('arla P.:xri·cicio financeiro.
vn. PI'Pparar à btihrst1mülenhia rnm o Cnng-rcssn Naeinn:Jl. ~:"nirll'f' qne so 1rafnr do :u:;snmpl.o de sna c~onqwf.l'nr.ia.
Ynr. "f!~"r'T'ipltihu'. fPndn C'Tll vi~la n~ insf.r1wr·ÕP:~ t•tn vigm•.
ci·) n r~rliln~ (irr,:'mt>rltni·ios ou mhlieinnaes ftue digam rr"'pelt0

vnm!Jro
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no Departamento, segundo as tabellas explicativas c as distrilevadas a cffeito.
·IX. Organizar balancetes mensaes desses creditos, demonstrando synthetic-amente, por consignações c sub-consignações,
os saldos dos creditas no mez anterior, as {lespozas empenhadas
no mez a que se referirem os balanceies c c:; saldos que
pas.scm rmra o mcz scguint.n, dev0nrlo 1a~s halunce! r'~ srr 1\'mdtidns :i Contadoria Ucnl ral da Republica ai é o nltimc dia
dn mcz scguinlc úqnelle a qnc as operações tlissf'r,;m respeito.
X. Organizar, de aecôrdo com os dados furneeithJH pula:;
divm·sas tlopendenc ias, 1m lanços nu~nsaPs do aeLivu e passivo
admiuiHtrados pda União, demonstrando syntheLicamente o
valor dos bens ou cfioitos administratiYus no mez anterior, as
variações occorridas no mez a que se referir o halanco e o
valor a tl·ansporlar para o mez seguinte
Esse balanço, depois de submettido ao lU i nistro da .J ns !, iça
e Ncgocios Interiores, será remettido a Contadoria Ccní.I·r,l da
Rr.pubJica e á Directo::-ia do Patrimonio Nacional até o u1Lirno
dia do mez seguinte áquelle a que se referir o balanço, devendo as reparticões subordinadas fornecer eom antece<.lencia
de Hí dias, pelo menos, os dado::; necessarios para o1'11:anizaeão
do lmlanço.
XI. JlomeU.el' :i Contadoria Cl'!l(J•al da HP•pll]llira. arr; o
dia G de Ú'VPreir·o de ·eatla armo, a relru;fín appl'rwada JW[tJ
1\Iinistro da JnRti~~a P Negoeios IntPrirn·l~S da:;:, dc•;.;JH':t.as rnqwnhadas no anuo anterior e quo não i.cnltarn sido liquitladas,
observando as indicações respectivas rlu Hrgnl:~rrw1~fn C:r~ral
de Confahilidacle Publica.
XII. Fazer o exame c processo de todas as contas c tulhas.
cujo pagamento lenha de ser orrlen3:do pelo Ministro, promovendo todos os acLos e indagações no sentido de fisealiznr
a rigorosa a!lplicaçfío dos creditos. segundo as necessidades do
serviço c a exacta classificação da despeza, de accôrdo com
os 1wr.cei f. os legaes, por cujo cumprimento lhe incumbe velar
XIII. Elaborar todo o expediente concernente a pagamenf r~.c·., ronlp:·l'ltf'lHlt'tHin o.;; de depositas, cxcrci·c.ios findos, adeanl.amPnlos, rccPhinwntus n rcstHnições de quacs.qncr quantias,
inclmlivc as r·nlntivas n drpositos, rccolhirncnlo, J"ianr.n.s, mul1ns e cauções.
XIV. Proccd~t' ás diligencias necessarias, preparando tambr.m o ncccssario expediente, para completar o estudo dos papeiRo
.
XV. Examinnr e informar os papeis referentes aos fornecimentos, rmcommcndas e obras que dependerem de nutoJ~i.zar,Zin do Mi~islrn on do J?il'cclor Gr•ral do DPp:nlamrnlo c
iazrr o CX11Cchente nccessar10
. XVJ. Indicar, sem}Jrc, nof.l proce.ssns de dr-snPza. ql!n sub:·r'm a dcspnrhn Pfll':l. antoriznnii.n prt~via flo 1\tinisf,ro on do
Dir·r.r~lor f:f'ral. o s~ldn rlis.ponivrl doe; crrrlitns p(ll' conta elos
qu:ws a dcspc8a tiver de correr.
. XVTT. Fazrr o ,,...í'gis! ro da:-: drspcsas rom n fWSsoal das
d~Yf'rsas dPpcndprwias do Depnrtarnrmto, :í. yjsf:t un--; srgllnclas
\" 1as das l'l·sprPI.i\·as fnlltas de paganwnf o.
Para esse fi1n todas as dcpendmwias enviarão, directamente, á secçfio de contabilidade, até o !ío dia util de cada
mez, as necessarias folhas ou os attestados de frrquencia do
lHJi!~Õm;

o
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pessoal supm'ÍOJ.' referentes ao illez anlcrio:·, uuanLlo não lhes
couber organir.ar as folhas.
XVIII. Proceder ao exame c fiscalização das de:; pesas
realizadas por todas as dPpcnclencias do Dc~parl.anwnlo 11os
E~t.ados c IH':i' commissõcs cnearreg<ldas dt~ ~eevi~\o nr~sla Capital ou f{n·a dclla, tendo r~lll vis! a as respet\l iv~t~i tlcwon:.:l,ra~:Gcs
e doenmcniP::; eompt·obator·ios, as Ill'l't'ssidaril''~ do Sl'l'Vit_,\o n a.
l~~s islarão n instrtH~ç.ões Plll Yir;or. Paea n.sl P Ji m, Lod<•s ;1 ~ t·cferidas dcpNldeneias e commi s::õrs, a. inda tprt~ f •wlw.m rlr~
f:!í:ct· qualqtter prt•stat.~fio final de cuttla~. dcvtTfío, al.t~ o dia 10
do t·atla ntcz, euvíar ú sec~.·.üo de eonlabilidade tw~;unrlas vias
tias dcspc:ms quo tenham cffe.cLuado com o pessoal c 111aLerial.
XIX. Fisealizar as suhvon~·õcs e auxílios eoncPdiuos pelo
l>qnr·l :.uneuto, devendo, pat·a e:;.:se fiut, ser apre~cntada:i por
toda~ a-; a~!.;or:iaeõe:-;
<~sl.al•elr~eitlll~'tLos ~~ qu;w:-:lqHI~t· in:-;tll Uil;íiPS 1', ]H.'IIl as'siJn: pt~lo:.; parl.ir·.u la l'C::i n t•,..;l aJwkc iliH'lÜIJS
l~:-ll:.tdU:tl''i e IUUllÍeipa:~::;, dCillOUSk<tt,:Õt• ..; ll'Íillf~~'fl·;w:-; tio Cln]IJ't'P,'O qtll! LinTt'rn dt1.uo ús <lllltlll.ias n~cf'l•i:h:-; do 1 )l'parlamuntu. ua fünua do decreto 11. I o. J llli, de G 1k maL·~; ti 'k '1 \.H:l.
Si Pssas deuwnsl.r·at·.õcs fol'elll o!J~;r·.uras 011 tldieil~til 1 ':·;, fleYerfío St'l' t•xig·idos ·doeumr•nlos qnr as Clll\ljli'tl\'PLII 011 c:wlanH;ant. JJo julgamrnto üo en!pJ.'t~go Jco:,a::~ illll>orlancia:; depende a mürl~ga de noYas quan Lias.
XX. Escl'iplurar, de aceürdo eom as di sposiçi")r·s c insl.r·tH~ções vigentes, -os adcantamentos realizados por conta do~
ercditos orçamentarios ou addicionaes abertos para o Dcp:u·tmncnlo, procedendo ao exame dos docnm,~nLns comprolmLorios de todas as despesas feitas por conla de Laes adcantamentos.
X:SL Or;;·:mizar o JH'Occsso de f.owucla dl' ronLas dos rcsJlill1'-i:lvcis eom exercício nas dt~pentiencins elo DCllai'LHncnlo,
cuut[H'chendemlo todas as l'CJHU'Liçõr~s. scl'vir;os ou eslabclceinwnt.o:-; j:i existentes ou que Jurem ercados, inellt'.5ivc os quo
fol'nm sull\·cncionallos ou receberem auxilio com desLino de-terminado, observadas as disposições lcgacs:
a) como responsavcis comprehendcm-so todos aquellcs
que, funccionarios publicas ou não, singular on eollcctivamentc, tenham administrado, arrecadado ou dispendido dinheiros publi,c.os ou valores de qualquer espccic, inelusivc
material, sujeitos á jurisdicção -elo DeparlamenLo, ou pelos
quaes seja ellc rcsponsavel ou estejam soh sua guarda;
b) quando o rcsponsavel lH)l' adoautamcn Los su pprir a
mn Juncciouario publico qualquer importancia dc;3Linatla á
C~\.CCU\,~ão do serviço autorizado por lr.i ou p<H' dcci:.;ilo rla auLot·idade sulwt·ior, ficará tambem esse Junccioitariu o1H·igado
ú IH'esta\.~fto uc contas pU~ra cotlllH'Oval' o supprimeuto;
c) os livros e docunwnLos que sm·virem durantu a go:..;tã::>
dos t·usponsaveis de quo trata. este rogulunwnto serão envütdo:-i á scer;,f'ic do coutahilidadn, dcyidnmenle rcladonados,
Lt·inLa dias depois de t1~rrrrinado cudn. cxcn.:ieio, so a gestão
vnssar du mn T•:-tra ouko exercício, prazos csst's qn~, em caso
rio l'ol'l_:a nulitw, rlevirl.::tlllPIILe et•m[l';·ovada, pnderfi.o ser proro~:,ad,,::; lliJL' u1:tis I L'iJda dias, :;i ud int~~~·~~~::.:adu-; o rcqtu~J·crelll.
X~l I. lnl'u~t·ruar e or·gaui~:;-u· o m·cf'SS:Jt·iu c:,pt~tlit~uLu para
a JH1ldrt'<H.~fln du oditacs -dt~ concut'l'el!Gia~, do : cc0n1o c.ora os
dados e elcm~ntos fornecido:; pelo alHwxc.U'ifauu e out:·as dc}Hmdolwias, p1·omovcmlo as quo se referirem aos forucci1
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men!os .seraes tis rDparlições do DopartamcnLu, no DisLricLo
Federal, 1', bem assim, qne não ('Stcjam a carg0 de outra3
repal'ti~;õr_'S e fOL'+'IH anlorizatlas pelo Uirccl.ur Geral do Dcpurtauwnlo ou pelo 1\linisko.
XXIII. J;~xautinat· u dar par-e<~er solH'C as IH'O[l••···las apt·csenl.ada~

ctll euneUI'l'f'.llcias, detHJis do tmvido u alltwxat·ifc,
ou (lc euBsultal!a qualllllel' outra dependeneia que houver
mist<'~r. tendo sempre em vista as dispo~ir;ücs lc~;ac:; que n·~-~e
rcm a umlt'l'ia.
XXLV. l'rt~parar as bases f]o; eonlrar·tos. suhmd!enílo ::i
approvar;ã11 do 1\linhLro da .Just.ic):t e NP;.!Or\ios Interillres a eompetenle lltiuula, l:'r~ntut·r~ qLw hlo uão estivcT a cargo de outras
depr'IHlenr\ia.; do lJe['a':·tamnni.o. ~alvn aulorizac.~fw esvccial,
nenhum eontracto poderá ser lavrado nas dcpcndc~ncias do
JJnpadamenlo, indusive os :los Estados c tiervi<;os descmpcllhados poe cummissões espr)ei<tes, sem qno ú approvação do
.1\liui:-.Lt·o Sf',jarn suhiJW!Lidas peóvialllcnle as re:-;vct:t.ivas milllll.as, em duas vias, acompanhadas das provosl.as e de quausquer outros uoeumentos que lhes tiverem serviclo do .lJasc,
cqlre os quaes a côpia das actas, quaiH.lo se tratar de conetuTUJH~ia. ...\s primeiras vias das minutas ar1provadas set·üo
inuner liat.amenl c deyolvidas á repartição onde li ver de !;er lavrado o eontraelo, juntamente com todos os rlocurncn Los qn•.'
as qvet'(~lll acmntmnharln, menos ns cópias da..; at~! as, qtll'
fü~at·üo arehivadas enm as segundas vias.
XXV. Exlruhir eúl1ias dos cont,:·aelos n fazer n IH~r·f~s
sario expediente par:t a puhiieac~.fw n sua rnmessa ao 'l'rihtmal
(]c Contas, para o conveniente rcgi:'Lro. Para csfc fim serão
enviacla.s á eonlnhiliriüde C(Ípias, ('In duas vias, dos cnnLrados
que forem lavrados em todas as n~[l~id,ir~õ~~s utt snviços do
Departamento.
XXVI. ·Collcccionar methodicamcnte, de modo a serem
facilmente consultadas, as cór>ias dos contraclos lavrados em
outras dcvendencias do Departamento c que não constarem
dos iivros competmltcs da secção de contalnlidadc.
XXVH. :Fazer o estudo o o expcdient.e das questões que
se suscitarem na cxe.cução dos contractos, ouvidas sempre as
repartições a que o assumpto interessar.
XXVIII. Inventariar os bens innnovcis, de accôrdo com os
elementos fornecidos pela Inspc.ctori~ de Engenharia ~anitaria,
tendo .em vista o Regulan:wnto Geral do Contabilidade Publica,
as instrucções em vigor e as disposições .que vc.nham a
vigorar.
XXIX. TransmiUir, com as informações necessal'ias, á Directol'ia Geral de Contabilidade da Secretaria rln Eslado da
Justiça c Negocios lnteriores, os pedidos de montepio ciYil,
referentes aos funccionarios do Departamento, a;:;:::itll ~.:ontu a3
respectivas declaracões de família.
XXX. Preparar c transmiltir ús depcndencias do Departamento as instruc<;ões neecssarias para o eUllifH'Íitlenlo das
disposições em vigor c as que lmcttt acou:.;clhada-; pela convcuiencia tlo serviç.o.
XXXI. Encaminhar, dcvidanwnle dhlril~ttid(l:-, visados.
infornmtlos ou CUlll o uecessario va1·eccr, l'OIÜonnu o caso,
totlus os papeis que tenham de set· di rigillo3 ao allllO."\arifado
ou ao deposito, ou que forem pelos mesmos 1ran:;mittidos.
XXX li. Escript.urar, àe accurdo com as instrucções em
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vigor, todae: as importancias recolhidas ao Thesouro, mediante
guia, ,quer se trate de doposito, quer de pagamento.
XXXIII. rrer a seu cargo os creditas de soccorros publicos, quando esses fenham de ser applicados em despesas de
prophylaxia c combato a epidemias e de defe.sa sanitaria extraordinaria do paiz, providenciando sobre a abertura de creditos
extraordinarios, fisealizando o emprego desses ore.ditos e providenciando sobre as distri.buícões neccssarias e fazendo o
expediente de pagame.nto das despesas effectuadas.
XXXIV. Expedir as guias necessarias para recolhimento
de qualquer importancia á Thesouraria Geral do r.rhe.souro.
quer se t;:·ate de depositas, quer de cauções, rendas, multas ou
~aldos de adeanlamentos.
Art. 23. O quadro da c-ontabilidade sc;·á constituído pr:-los
seguintes funccionarios:
1 director;
1 primeiro official;
1 guarda-livros;
3 segundos officiaes;
2 terceiros officiaes;
6 escripturarios;
1 encarregarlo do depo~;ito;
1 continuo;
1 servente.
Art. 24. Por affluencia do serviço e em vist.a de representação do director, podnr·á o di·rcdor gm·al do Departamento designar para a contabilidade, a titulo provisorio, funceionarios de oubras dependeneias, que não srjam ~h> noJtwaeão
do minisii'O da Jnstiç.a e Negocios Interiores.
Art. 25. O almoxarifado terá, como chefe, um almoxarifc, auxiliado por um ajudante, havendo mais dez ajudantes, que scr·ão os seus prepostos junto ás seguintes repartições:
a) Inspectoria de Prophylaxia da Lsp·ra e Doenças Venereas;
b) Hos•pital S. Sebastião, Hospital de Assistcncia Geral.
Hospital Paula Candido e Hospital D. Pedro li;
c) Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia;
d) Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial e
Lazareto;
c) Directoria de Saneamento Rural;
f) Inspectoria de Fiscalização de Generos Aliment icins.
A·rt. 26. Para os seus servicos internos terá os escripturarios, continuo e serventes, constantes da tabella annexa
e que forem designados pelo secretario geral, de accôrdo com
o director da scc~\ão de contabilidade.
Art. 27. Ao almoxarife compete:
I. Pro pôr as providencias necessarias para acquisição de
t.ndu o material, utensilios e mais objeetos de consumo, neeessarios ao Departamento, quer tenham de ser directamente
import.ados do estrangeiro, quer comprados no mercado, de
accôrdo com as especificações cst.abelceida~, as antorizac:õe~
competentes e os contractos celebrados.
li. Obter no mereado amostras e preços dos objecl.os precisos e que não existirem nos depositas do almoxarifado,
submettendo tudo, por intermedio da secção de contabilidade,
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ao c.onhecimento da autoridade superior, para ulterior deliberação.
.
III. Realizar as acquisições que forem autol'izadas pelo
secretario .gorai, mediante os necessario-. pedidos, dirigidos aos
fornecedores, visados pdo director da secção de contabilidade, cxtrahidos em quatro vias de talões de numeração im-·
pressa e seguida, ficando com o fornecedor a primeira Yia, que
mais tarde será annexada á conta, cujo pagamento se requif.:itar, remettr.ndo-se a segunda ao Tribunal de Cõntas dentro
do prazo de cinco dias, a contar da data do empenho çJa de<;peza, arehivando-se a terceira na c-ontabilidade. devendo a
quarta ficar na repartição, a que se destinar o fornecimento.
e deYcmlo constar de todas ellas o recibo da entrega das mercadorias.
IV. Receber o material que fôr adquirido, fiscalizando a
sua entrada quanto á quantidade, qualidade, preços e demai~
condi(:õr.~ preestabelecidas.
V. Velar pela perfeita execução dos conf.raclos. commu ..
nicando immediafamente as irregularidades que se derem,
Jlropondo as penalidades que no caso couberem e demais medidas que enf ender nccessarias.
VI. Fazer armazenar classificadamcntn os artigos quo
convenha ter em deposito. de modo que os supprimcnLos ~t>
possélm fazer a f.empo o com opportuninade.
-VJT. f1um·dar P conservar em ordem. asseio e livre rfp
deterioração, destruição ou perda de mat.cria prinm, uten::;ilios e qnaesquer artig·os de r·onsumo. moveis c semovenfe"4.
uerf.nnr,cntes. ao Departamento. representando
ao director
todas as Yrzes uue notar fa.lta de cuidado na utilização e conse-:·yacfio daquelles que não estiverem a seu cargo.
VIII. Fazer despachar os pedidos autorizados para o se•· ..
vi co das diversas dependencias do Departamento. devendo. ns
materiaes ser acnmpanhados. invariavelmente. de uma guia.
em que serão indicados os preços e archivada a requisi('ão.
com o cnmpeb:mte reciho, onde poderão ser feif.as quaesrpJ0,1'
resalvas, annotações ou declarações da rcparf.icão servida.
IX. Representar ao director contra o excesso de qualonPr
pedido ou do gasto demasiado de qualquer dependenr-ia, trnclo
em vista. ac;; esf.ridas nece~sidarles do servico, os disnenrlh-:
anteriores e o lapso de tempo decorrido cnrte as requisições.
X .. Attestar nas contas, verificando a sua identidade eon~
os pedidoc::. a entrada. de conformidade com os precos esfinulados. o fornecimento do material. fazendo as resalvas, annotar•iiPs on flpr,Jaracões m.w entfmder ser misf.Pr.
XI. Escripturar os livros de entradas n sahidas dn earc-as P. descar~as. do movimento do material. mappa~. bal::tn··
cet.es P mais dnf'lllllf'nfos quP permiftam fpr cnnhecimen:o
f'Xacto I' Íl11111Pdiato da situacão 00 alrüoxarifadn, trnrln f'ln
vista a legislar-ão Pm vig-or instrucções do decrrtn n. 13. 7-íô.
de 3 de sl'femhl'O df' HH9, nrdpns existentes P as qun r>osfcriormPnf,e forrm c;.;pndn P:Tpt>riin:u;.
XII. AP'resenf.a1· até n flia 1-5 de cacla mpz un1 mapJla dos
forneeimrnt.ns feitos no mnz pr·rcedentn n atf> o fim nP frvPreiro de cada anno uma demostra<;:ãn gpra 1 do movimento
do material do armo anterior e um inventario geral do ma.
terial Pxistente.
XIII. Fazer o assentamento P cscripturação ele todos os
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bens moveis c .semo-vente;; a scrviç.o do Departamento, eom
disc~iminação de seus valores. applicaçfí.o ou uso em que ~~
fpjum empregados e mais circumstancias ncccsso.rias ao cumprimento do disposto nos a.rtR. 277 e 278 do regulamento annexo an decreto n. 7. 75l, de 23 f.e dozemhro de 1909.
XIV. Preparar, para ferem enviados á Directoria do PatrinJ(lnin NilJ~.innal. aimnalnwntc e t.od3;-:; as vr:r.es que ella n
f'olici!ar, i11forma~.:.ões c dados sobre o e~;tado i} conservação do~
11cns moYeis e scmovcni.I'S empregados no servic;o do Dep~r
tamento, eiJm a indiea~i"io G(; quaesqucr alteea~;ões que tenham
~offridn e dos reparos dt·: quo }JOrvcntura nece~sif.('lll para a
:-:;ua cons1~t·vação, pedido~ os c~;darecimenrus devidos ás dtvPr ..;as drr,cndcneia;;;.
XV. J•'a;,er ou promover a carga de f,odos os bens moveis
c ~~'movPntcs, a servif;o ào Departamcnf.n. aos re~ponsave1:;
prrvi~tos em lnis e rcgnlamenl.os, on designados velo ])iredor· flm·al do Dcpartanwnto, na falta de t:ll previsão. Nos
ln-ros do earga serão indicados os prc~;os de acquisição c,
quando er:ites não forem conhecidos, os valores que nos in.
\(~n!ario~ se n!trihuirom aJaes objcctos.
XVI. Fazer examinar c avaliar o n1aterial inservivcl qlH~
existi:· nn für reme tUdo ao almoxarifado, requisitando concerto do qnc puder ~er de novo ntilií':ado o a venda do qt.:.e
ft•r improsl avel ou que nfto tenha mais applicação no Dcp:.trtamcnto.
·
X\' 1 L Fornecer elementos precisos de quanticladc. qualidade, pn~ço:; maximos, condições do mercado o as bases para
as eoiJcurrcncias public~l::; ou administrativas, por meio da-,
quaes, salvo motivo de urgencia, têm de ser feitas as acquif!Jçõcs de material e de qmt.esquer objectos neeessarios para as
Dbras c custeios do serviço, quer para terem applicação immediata, quer para supprimento aos depositos.
XVIII. Informar quanto ú idoneidade das firmas fornecedoras, e quanto ás amostras e qualidades dos artigos.
XIX. Dar parecer sobre as propostas apresentadas em
concurrcneias publicas ou administrativas.
XX. Cumprir a~ instrucções em que o dircctor estabelecer o modo por que devam ser distribuídos ás dependencias
os materiaes para os respectivos serviços e o processo a que
devam obedecer as requisiçé)es para esse fim, c bem assim as
normas determinadas para o perfeito andamento dos serviços do almoxarifado.
XXI. Eneaminh<lr tcdo o expediente por intermedio da
secção de contabilidade, c~)m excepçã.o da entrega do material depois de devidamente autoriz·ada, da correspondenc~a
entre o almoxarife e seus ajudantes e da expedição dos pedi··
dos, depois de autorizados pelo secretario geral e visados pelo
dircctor da secção de contabilidade.
CAPITULO V
D.\S ATTIUBUIÇÕES COl\11\IUNS .~S DU,\S SEGÇ<JI•:s

At·L 28. Para a bôa ordem dos trabalhos e devitlo an<lado Herviço, incumbe mais a cada uma das fee~õcs, na
pade relutiva aos assumptos de sua c.ompetencia:

lllt~!lt'•

I, o registro, por extracto, da entrada de todos os papeis,
Leis de 1923-VoL III
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da distribuir.ão destes pelos funccionarios e indicação da marcha que fo1~em tendo até nota elo despacho e expedicão• dos
netos por este determinados, não sendo dado conhecimento
aos interessados da referida distribuicão nominal;
I!, o exame dos negocias, as informações e os pareeores
de quR drpc'ndan os officios, requerimentos, exposições, relatorios ou quaesqucr outros papeis, afir.1 de. subirem a despacho do Direclor Geral, por inte!·rr:edio do secretario geral,
salvo C:-'.~;o de rcconheeida urgencia, ou em que, 110r escripto,
St!ja determinado expl'essamentc o contrario pelas autoridades
supcriore.3. Esse vre~J::.u·o dos papeis será feito immediatament.e, sal vo quando tiver ele ser ouvida qualquer outra reparlição ou quando a gravidade elo assumpto ou a accumul.acão do servi':o exigir maior prazo, caso em que será feita
comnmnicação ao Director Geral do Departamento;
IIJ, a organizaçüo dos processos, de modo que çs documentos, informações e pareceres obedeçam ú ordem chronologica c tenham immediata connexão com as respectivas
materias, não sendo admissíveis processos com informações
e pareceres escriptos á margem de papeis;
IV, o processo obedecerá á seguinte fórum ordinaria:
1o, registo da entrada do papel, seu extracto ou re..c:;umo,
quando for preciso, á vista da complexidade o cxlcHSÚIJ da
ma teria·
i2o, informação da secção e parecer do director ou subSicretario, quando necessario, em que deverá concluir pela indicação clara e precisa do modo por que conve.nha resolver
o assumpto, devendo os empregados se referir, apenas, á legiillação, aos prece.dentes, estylos ou tradições applicaveis ao
l~aso, juntando, como appenso, quaesquer papeis, ainda que
estejam findos, para completo esclarecimento da questão;
3°, o visto do secretario geral, o qual, atiendendo á informa(.;ão e ao parecer da secção deverá emittir o seu juizo.
V, fonnulm· as informações e pareceres de modo claro,
conciso, sem releroncia a irwiclentes extrnnhos ü.O ubjecto em
estudo, cabendo ao l\linistro, ao Direc.tor Geral, ao secretario
geral, ao director da secç'do e ao sub -secretario cancellar,
por despacho, as informações e pareceres ou parte delles,
quando julgarem conveniente;
VI, conservar, secretos, todos os acLos em claboracão, até
que, completados, se lhes possa dar publicidade, se esta não ·
fôr julgada inconveniente pelo Director Geral ou pelo Ministro. Esta disposição deverá ser observada quanto ás informações c pareceres, que só poderão ser revelados por ordem
expressa daquellas autoridades;
V li, a redacção dos actos e eonespomlencia. officiat:~, segundo a decisão dos poderes competentes;
VIIf, a remessa, ao secretario geral, até á hora fixada
por este, ela pasl.a dos papeis preparados pela secção, communicando-lhe o motivo, sempre que a mesma deixar de seguir;
IX, rcmettcr ú portaria o expediente para o devido destino;
X, colleec íon ar as minutaR de todos os a eLos expedidos
e preparar as cópias ou extractos dos que tenham publicidade,
separando os actos do Ministro da J w;)tiçt~ elos_ p.o Director
Geral e dos outros chefes de serviço;
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XI, as certidões de papeis que ainda se achem na secção;
:XII, o indice das leis c decisões;
xrun, a guarda dos livros c papeis relativos a assumpLos
I•endentes;
XIV, a revisão do projcct.os de regulamento vara exeen1;ão de leis, clausulas, que acompanharem deeretos, e o
lll'epan• do instrucções para a direcção, vroccsso, ordem, desPnvolv-imento c economia ·do serviço;
XV, o preparo dos elementos para a organizacão do relatorio annual:
XV1, a expedicão de actos regulamentares de qualquer lei
que entenda com o objecto de competcncia da seccão;
XVII, a remessa, para o archivo, dos papeis findos;
XVIIf, instituir os Hvros necessarios para a escripturação,
p •·utoeollos especiacs c termos de actos, annotações, etc.;
XlX executar o trabalho diario normalmente, em seis
!toras, c'abcndo ao Ministro fixar a hora do inicio do mesmo
l.ra1Jalho;
XX, auxiliarP.In-::;e muLuamcnl.o l)ara 'J Dom audamen~o
do serviço, cumprindo a cada uma transmittir á outra papeis
f~ nselarecinu~nt.os que i'orum 11eeessarios (t regularidade dos
LralJallws;

XXI, pronunciar-se, cada uma, quando o assumpto interessar ás duas, sómente quanto á parte de quo competente·
mente haja de tomar conhecimento.
Art. 29. As communicações de nomeações, demissões, aposentadorias, licenças, pedidos de creditas ao Congresso Nacional,
aberturas e distribuição de creditos são substituídas pelas
publicações feitas no Dia1•io Official e as de posse e exercício
pelas declarações escriptas nos respectivos títulos, além das
notas competentes nos livros de assentamentos o os attestados
de exercício, quando requeridos.
Art. 30. E' expressamente prohibido ás secções fazer
entrega de avisos, -oJficios ou quaesquer papeis ás partes ou
interessados, mesmo quando se trate de funccionarios ·publicas, devendo toda a expedição de papeis ser feita pela
portaria, mediante protocollo, na fórma regulamentar.
TITULO 111

CAPITULO I
ll.\8 A'Fl'fllBUIÇÕES

no::;

F'UNCUIONAniOS

Art. 31. Ao director geral do Departamento Nacional de
Saude Publica incumbe:
r. Sur,erintencler todos os serviços de hygieno o ~;aude
pu1Jliea do Brasil, a cargo do Governo Federal.
lT. Hespondm· 1á~ eommltas du Governo e prestar as iuforma(;ões. que llw forem ex:igüla-:; vdo l\[inístru da Justiça c Negocias Interiores.
III. Representar o Departamento Nat-ional do Saude Pu])lica em suas rclat.:ões com as autol'icladcs federaos, cstaduacs
uu mimieivacs.
·
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IV. Assignar, qnamlo não fôr dirigida au.s :'.f iní~'t.rrn ~~e
Estado, ás Mesas das Camaras Lcgü;lativas Fedcracs, ao 'fn·bunal de Contas, a-o SuprctHHl Trilnwal, aos Governadores c
Presir1Ptltcs dl' J~:stados n ao Prd'cito do JJi~·tricLn Frdentl, a
corrc:ipondencia. feita en1 nornc ti'~) l\tlnis!eo, n·laL_iv;uncnt~ á:->
informa1;ões, parcecrPs P ~·~;c.!ar,ct~-llnnntos pa.l'a a 1n:;ft·11e~.ao o
decisão dos negoeios c ;í:; coHJJIIUnit'il'.,'0c.;, n·t·Pl.titlll'nto ou n:messa de papeis.
V. Nomear, suspender até UO dias e (lernittir t):; funccionarios do Departamento de sua nomeaç:.ão; suspender até ::3U
dias os de nomeação superior, e proptn· ao 1\f.ini:~fro rwna m<Uur
ou a exoneração dos mesmos.
VI. Dm~pad1r1r o expediente (lo Departamento e concedPr
as licenças para o (YXet·ei·e.in da medil~ina c da p!tarmacia, o
outras que dependerem de sua. :.mtorid::ulP.
VIT. Rubricar o processo da relação dos docunwnLos de
despesas, ou .Uo In·oprio clocumcnt.o qnando für nm só.
VIII. Expedir a:; insf.rueções e nrdPns ncc8ssn rü.1.~ para o
perfeito andamento dos servi~.:os do lW·partanwultl e cnmplc!a
execução deste regulamento.
IX. Corresponder-se dircelr~nl<'nle eom ry:; eiJcft·s de serviço dos diversos minislcrins.
X. Levar ao ·r-nnhceimcnt.n dn Min i~;fl.·o da Jus!.il'a u Ncgocios lnt.eriorPs todas as oet'lllTell!'·ia:-; dns ~erviç;)s a. S!'.\1
cargo; solieita.r a:1 prtrvid''Ill~ias qw~ Ht~ r~u.:am ntTf'Ssarias (t
' regularidade elos mesmos; prtl)Hir inir.iaf.i\:a:.; ~~ h•Jilltrat· lllC'oidas não previstas no presente regulamento.
~
XI. Dar audicncia, em hora. próviam1~nf.e mmmH·.i;Jda, fts
partes que o procurarem, .para negoeios altiwmles ao Dcpal'tamento.
XU. Dar posso aos •chefes de serviço do IDcp:u'L:unento.
XUI. Dar liccnc;:a ató 30 dias ans empregados do Df~pae
tamento.
·X!IV. Despachar todo o expediente necessario pará o preparo dos processos que tiverem de ·ser resolvidos pelo Ministro.
XV. Decidir, mediante despacho, com recurso para o
Ministro, petições sobre assumptos de méro interesse do rc.querente, e que não envolvam compromisso ou rcsponsuhilidade do Governo, nem affectem direitos de terceiros.
XVI. Autorizar, depois de despachados os processos e de
approvadas as respectivas minutas pelo Ministro da .Jnstlça P
Negocias Interiores, a ussignatura dos contractos vara os fornooimentos geraes ás dependcncias do Departmn•·.nto e ])f)Jn
assim os que se referirem a fornecimentos csrli~L'i::J.l)c;. nbras
concertos e encommendas.
·
'
XVII. Propôr ao Governo a organizaç:ão dP C'lm 11li:~ ;i) e;-;
de. e·studo~ ? pesquisas s~.iontifica_s que int:cr:cssntt ;í. :.:aude 1111 bhca, solicitando, por mte;omedw do l\1nnsfrn da Jusl ka e
Negocios Interiores, o eonuurso do Inst.it.11fct Os\\'aldu Cruz,
para esse fim, auando julg'1.~: conv~~•ticml.~ ..
' - · X\i1If. Providenciar de accôrdo com os rlispo.:;;iLivr,s )pgar~s
·vig!'ntcs, pcrant.o o Instituto Os\valdo Cruz. para o forrH·t·.imento d~ me~icament?s officiaes, soros, \·aceinas c ouf.ro~ produetos b10lo~ncos destmados ao combate das ducn,::J::; 1 rausmissiveis, pelas autoridndcs sanitarias federat·s.
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XIX. Assignar, ou autorizar a assignatura de nrrordos com
o::; guvnrnos estaduacs ou rnunicipaes para a execuefiu de servic.~os saniLarios nos respectivos t.crritorius. ou em quacsqtH'r
out.ros casos de inLervençflO sanit.aria, pelo Governo Federal,
nns Estados da União, apôs a approvaf.:fio tla.s minutas pelo
111 i uisl J'o da Justiça e Nrgoeios Intf't'im·r~s.
XX. Superintender direetamonto o:; scn-iços n:qweiacs das
illspectnrias, ligadas á Secretaria Geral do 1 leparlamento.
XXI. Superintender os serviç.os ~~dministrativos do todas
as repartições dependentes, e orientar os scrvic;os trclmicos do
Dr.parlamonto, fisr~alizando a sua r<•gulpr· ~~xccuçfír, })IIL' intermedia dos chefes de se{viços.
XXII. Manter e fazer manter, pelos meios ao seu alcance,
a observancia das leis e regulamentos sanitarins l'm vigor.
XXIII. Cumprir as determinações Vf'l'b<:Ps e r•:;tTipt.as do
J\linisfro da .Justiça c Ncgoeios Interiores.
XXIV. !Hesolver, .em gráo de recurso, as penalidades concernentes ás in fráeções rcgnlamentarcs (~m qu:wsqww das deprmloncias do tDcvartamonlo de aecôrdn rt llll o disposto no
art. 1. 647.
XXV. Inspcc·l'ionar os set'viços a c:n·ptl do Dl'pni'lamcnto
e dd<~rminar providencias necessarias.
XXVI. Apresentar, até 15 de fever(•iro de eada armo, o
rPlaloeio dos trabalhos do DelJo.rtamenf ll a seu cargo.
XXVJI. Exercer quaesqucr outras a Lt.ribnições que lhe
rt>uhcrPm por este regulamento e mais di~pm;içõc:~ rrn vigor.
XXVIII. Providenciar nos casos omi~~os no prt•sente regulamento e no da Secretaria de Estado (ja Jus!ic;.a n Negocias
In ter i ores. suhmctt.endo ao conhecimento ou á approvação do
Iilinisl.ro us· llleclidas de caraeter urgente que tiYcr adoptaclo.
XXIX. Deliberar sobre todos •os prP j:•cf os 11r:c:r:n izadu:,
pela Inspecforia de Engenharia Sanitaria.
Art. 32. Ao secretario geral incumbo:
I. Hnr,ober· n nhrir a correspondencia ol'fit~ial dirigida ao
Dil'rctnt· Gorai do Departamento ou á secretaria.
li. Distribuir, mediante registro na se<~<:ão de expe?iente,
pp,Jas diversas dependencias do Departamenl.o, os •Ju.pms que
nn.s TlH'~ma~ d<~vam tnr andamrnto. com Pxr·Ppr:fín dns desf.inadns :í. sPr~c,:ã.o d(~ conf abil i'Jadn, qnc lho ~;r~rfin nJH'atni nhados
dit·t·t~f:Jilt(•fiiD.

IIJ. He<~1 1 hc·r. jnf.ormnrlos. e fnzrr ehr1::n· ú pt·P~:"nçn. do
DirPctnr Geral rlo Departamento o.-; papei'; qne put· elle ii'"''''''m dP sPr despac·hados ou assignados.
IV. Prr,,·j:lPnDiaJ' sol1m a (~:'\]Wrliçfto rlP nr~f.11.'~ t•lnh11rarlos
1111 gahitH'lP do Direetor fl<'ral do DeDparfartl!~nl,o otl 1rn st~ll c
qtln. dt~poi:.; do assignados, dPv<un s~l' lo~w Pxpedjrlus. fawí1'do
n:.; dt~vidas eommuniear,eõs ás dt>pe•iLlene:as a q111~ us rnf'smos
i llf r~l'f'SS:tl't'Jrl.

V. l!r'~Pa!·a~· (~tHtvcmif'nfPmrnfr~ os J?apnis qrtH dt•\':ttrl sr•e
Ir'\ :tdoc; :t n~:sq!nalur·a p dr•.sp:u~htl do l\1tntsl.r·,,.
VI. Faz<•r a cor·r·rsr~t•ndPTWia npistolar· dt> llirl'dor Gerü.1
rln lll'il:tl·I:I11H'llln. nr<·hi\n!ldo tiS :wlos tll'~;~;a n:lr,,,.,,í~:t lH•Jlt
Ctllltf> os 1Pit•l~Tnmmn~ quP nfío ·"''.Í!llll Pr·opriamt•!!ll• tlr• :t·;:;ttrnpl 11
~'~t.kil.ll a :tttdatnr.ntu nrtc; di\·t~rRns rlepeitdm!('.i:tf-l,
VIL Rustilnir ús di\'I'I'.s:u; dependeneins. dPvirlarnente
c.la~'3i

ficnrl11s, o'-; pnpeis que fkat·f_•Jn sr:m dcspncho ,,u assigna-
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tura do Director Geral rlo Departamento, 1quando este tenha
de ser substituído.
VIII. ·Entregar, quando exonerado ou substituído, ao novo
secretario ·geral o registro dos documentos do seu gahineto (~
todos os papeis de caracter official sob sua guarda.
IX. Transmittir por es0ripto, em nome do Director Geral
do Departamento, aos r.hcfes de serviços as ordem; que, á vista
da urgencia, não lhes pos.sam ser ·eomnnmiradas dirPctamenl.o
J)elo mesmo Director.
X. Despachar, pelo Dircctor Geral, com a declaração dP.
urgente e qua~do estP; estiv~r aus?nte,. no exerr;icio de se.u
cargo, f'm srrvtços de mspecçao no mtcr1or flo rm1z. os papf't~
que exijam immediato andamento.
XI. Ter a seu cargo o prepar.o dos elementos para àespachos de papeis o petições referentes ao pessoal .do Departamento. assignando taes despachos em nome do Dtrector Geral do- Departamento, quamlo este ~.ssim o ü.eterminar, menos
quando fôr de demissão üU de alçada superior :í elo mr,smo ..
Dos despachos assignados pelo secretario geral referentes ao
pcssorul, poderá have,r recurso do reeonsicleraçãn qm~ o Dirccior Grral do Dcpartamcnt,o drcirlir:í l'Tn pr~~na qnandn fic:n~
dentro da sua competencia.
XII. Representar o DL·oetor G~ral do DepartamentD em
aclos officiacs. todas as vezes quo cstB assim o determinar.
XIII. Auxiliar o Director Geral {io Departamento na organização do rclatorio annual, apre,sentando até o dia que este
determinar as notas o os rlemcnLos referentes {t Secretar;a
Geral, com os documentos em que t;c basearem ou os necrssarios artigos ,jú redigido~, si assim ]1arccer mais eom'enirnln
ao mesmo Director Geral.
XIV. Presidir os trabalhos qno se effcotuarem nesta Capital, de concorrencia para fornecimmüos, indicar ao Director
Geral do Departamento as proposta:i preferíveis, depois dos
tramites estabelecidos por este regulamento, assignar os contractos de fornecimentos ás depcndencias, bem assim os que
se referirem a fornecimentos cspcciac~. obras, .roncerl os o encommendas, depois da e~colha e a ui o... lzação do Dircetor Geral
do Departamento, de accôrdo com os despachos e minutas approvados pelo Mini~tro da Justiça e Negocios Interiores, e autorizar a extracção de pedidos de fornecimentos para o almoxarifado c para a Sccr~tarb Grral, dentro dos !:.reditos
votados.
XV. Distribuir, dirigir e fiscalizar os trabalhos da Secretaria G'eral.
XVI. Propôr :w Directm, Geral do DepartamPnto o~-; fnnccionarios que o elevam auxiliar em seu gabinete.
XVII. Propôr, verbalmente ou nor escriptn. as prr;\'idnn-cias que julgar conv.cnicntes ao.::: infr~l'C.'iS('<; do SCl'Vico.
XVIII. Providenciar, do accôrd:::> eorn rlispo~Wv~)S legae:-,,
para a designação dos funccionario:'i qui? dt~verã.o ~uxiliar a
secção onerada por affluencia de tr~:tb::tlll;):), ol,rdrcicb. a com-·
pctencia da respectiva nomeação.
XIX. Ter sob sua re:;;ponsabilicladc n~ cifrn.s tclr::-~raphicas
o a correspondencia que, por sua n:1tureí~a. nfio funl•a f!tl'~ ;:;er
distribuida ás secções.
XX. Assignar. mrdi::mt" cr1lr:m. do Dir:>:•J,Jr Ger::l r:Io De-
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partamento, editaes, circulares, convites, dedarações e outras
nuhl ieaçõcs officiaes.
XXI. Assignar guias para pagamento do multas, recolhimentos, depositas, fianças, cauções, Rellos e emolumentos devidos :í Fazenda Nacional.
XXU. Conferenciar, sempre que fôr noc8ss~.rio, com o:::
r,hrf0s do serviço.
XXIII. .Prestar esclarecimentos a quacsqurr autoridades,
rrue pessoalmente o procurem.
XXIV. Dar ancHencia diariamente, em hora qnc estabeJrv~~'r. <l'S 11artes que o procnrarem para assn mpto de serviço.
XXV. Dar posse aos funecionnrios da Rrr~;·r:l ~ria Grral.
XXV I. Impôr as penas disciplinarrs qpr fm·nm de sna
alçada, propondo ao Director Geral do Drr,r.rlainen Io ~s que
forem da comnefcncia do :nesmo ou do M inüdro ela Justiça r
Nego~ i os In f criores.
XXVII. Assignnr as folh:_1s rle vrneimrnfn:; rlo~ funf~cio
nnrios da Secretaria Geral e seeviços r!nnrxos. ,in1!~:~ndo on não
.insf.ificacbs as faltas que confarom dnranfe o mez. á vista dos
livros do ponto, e requisitar o resnectivo pv;.ramcnto á Direetorh d?. D0snesa .Publica á qnal tamlwm snlidtará o pagarnrnto elas folhas enviadas nrlas dcmnis rPYJ~'nrJrmeiag nau.
sPrem saUsfeitns por ronfa dn crcditoc.; rliP!ribuiílns ao The~·mJro Nncional.
xxvur. Providenciar sohre ~~ notas one tiYfl:'em de ser
Inn~ad:_H; no I ivrn do ponto das duas secções.
XXIX. Mandar publicar diariamente o rr"mrr.tivo exnedienff', separnndo o dr as~ig-n3,tura elo MiniPLro r'o de assigÍm1lil':_-1 elo Director Geral e do~ outrrls chrfrs de serviço.
XXX. l'\fanrb-r> pas::1a1'. nor rlPsn:who fl"sic-rl'Hln. 0llflntio rnf~wl8r quo nfí.o ha inconvf'ninntr, as r.nrfidÕf''"i rNrPrr'ir1ns, quB
dPverão ser apf:henUr,adas po1o ch~rr~ n:_-1, rl0nf'nrknria a que
rlisserem respeito. submf)ff enrlo o 1vrHdo ~r· Di1'r>r,lrw rirral rln
nrrnrr :l 1 nrnto, 11ara resolur.ão drsf~ ou rln -r.rin isl1'n rla Jnsrir~a ~ Nr~nr,im; Intrriorrs. annnclo hnja duvide..
- XXXT. no':cr todo o ~~xrwrli0nL0, nt11' n ·~·isf·J rmsnrln n:í.n
honY~"r de dar nnrccr1>, r>m todos os n~nri:"' qnc f.rqknn rlc Sf'"
lcY~rlns :'ío nrcsença do DirP.~Ior Gr.rfd do J):opp~·r.,mrnt0 r flm'
clf'c:nachm; intrrloéu torioi' ~~ohro atHli0llC-if\'" dP r 11: ~ r111 el1efe~
1

fl,~

:-:rrvic1o.

XXXH. l\n01~nlirar cnm o sr11 vt~f.o o prncr~..".o rlc fnd!l.'l
rc; cnntrs. fnJl1ns e rlr.m~is flocnnv'ntns cl" rlf'snr::·ac. onr> t2nham
rle r;r,r remdtidas ao The.souro Nacional p::n'n. T)3!='.arncmto ou
.r·onlrH•nv:1cfir1 rlr adeantamentos.
-XXXIII. RrQuisHar. por orclcm rlo D1rcctm· flt"'r:tl do Dcnnrkuncnf.o. p~u;c.ar:;c.ns nns f'SI 1 'nrl:-J~ dr fnrrn r' n1.: f'nnYnnnhia~
dl' nnvm~ncvn. em oh.iecfo de serviço pllhlirn c1 0 "Pf'ürrlo <'Orn
a relneão annnal approYrt(h pr·lo 1\finisfxo rh ;r11•:( ir.a c Nc ..
g·llcios Inl.erion•s, on com n~ nn tnriz1.r_~õc~; <':'!.~ 1":" i~w·; quo fm·on•
::Pndo nrcliclas.
XXXTV. D0sn~H~hr!.r torlo o exrwrliPnll' nPrf"<:l~n'irl T'flra n
nrf'p;tro doe; pro~cssos cn.H' ti\·rrrm rh 'llhir ~o nirr-c-r{w Gceal
rlo

i[)pn:-Jrf~Jnfll1fo.

XXXV. Requisitar ás repartieõos a cargo do Departamento informacõe8. proviticncias e r,Q.cl:-wer.imf'lÜOR ane .iulgar
neljessarin~ á marelha dos processos ou á effectividnde de mefEdas officiaes.
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XXXVI. Prorogar

a

hora de

eXJ)Cdicnto da f\cerctaria

Geral.
XXXVII. Exe-vc.er qnaesquer outras attribuiçôcs que lhe
couberem por este rr,gnlamento e mais flisposiçõ-os em vigor.
Art. 33. Ao assistente do Direct.or Gera! do Departamento
incumlJe:
I. Auxiliar o Dir.ecfor Geral do ·Departamento nas ordens
e providencias nocc~sarias ú direcção geral dos serviços sanitarios.
li. Entender-se, em nome do Director Geral do Departamento, com os demais che.fe's de serviço, relativamente a prn-.
videncias qne se tornem neeessarias, c auxiliar a fiscalizaeão
dos serviços sanitarins.
Art. 314. Ao direct.or da secçfio de contabilidade e ao
sub-secref.nrio, na csphera de competoneia de cada secção,
incumbe:
l. Distribuir, por escripto, a cada um dos rmprcgados da
secção, o sr>rviço a fazer.
li. 1\fant.er e fazer manter, pelos meios ao seu alcance. a
observancia das leis e regulamentos em vigor. não _permittindo
lambem a quebra de disciplina e da bôa ordem dos trabalhos
da secção.
ITI. Dirigir, examinar, fiscalizar e promover todos os
trabalhos que competirem á secção e entregai-os ao secretario
geral. convenientemente informados e com o seu parecer.
IV. Cnmprir as determinaçõe~ verbaes e escriptas relativa,:; a trabalhos de competBncia da secr,ão, rf'cchidas dircctamcntf' on por intermedio do secretario geral.
V. Propôr, verhalmente ou por e~~r.ripto, as provideneias
que .iulgar eonvPnientes ao~ interesses do srrvi(;o. quer sobre
n valor e methodos dos tra1Hllihos. quer sobre a insufficiencia
do pessoal, quer sohre a falta de cumprimrnto de deveres por
partP rios fnnccionari os.
VI. Ter soh sua responsabilidade a correspondenci:J que,
por sua natureza, nfí.o tfmha de sr~r distrilmida.
VTI. Impôr a pena disciplinar de advert.encia aos funec.ionarios da secção qne faltarem ao cumprimento de seus devPres e não executarem as ordens superiores. solicitando,
quanrln n caso exigir. a applicação de nena mais seVf~ra.
VJTT. Conferenciar, sePlpre 1qne fôr Il('Cüssario, com os
chefPs dos serviços.
IX. Rever todo o expediente e nôr o visto, quando mto
honvr1' ele flar parecer. em todos os papeis qne tenham {le see
encaminhados ao secretario geral.
X. Legalizar e ~nthenticar as cónias de docnmcntos que
hajam de srr expedidos pela ser.ção, depois de conferidos, visando as côpias on extractos dos actos qno tenham do sf'r
publir~dos.

XI. Anfhrntirar eom o sen m'sfo lodoç; os pPrlidos dirig-irlos no anhivo. ú hihliolhnca, ao ah11oxari frH(i, f\ ao Plwarrr•.!•adfl !lo depn~ito.

xn. FnZPr passar c ~nthf'nt.icm· ns rnrtirlitf"~ firnrl:ls (fn
papPis Pxisl t>llff's 11a ~(·c~:fto, fnPndo-a:;; 1'1'~: i~;f r·:1r f'm J iYeo
COin) ,pff'nLt'.
XlTT. F,rwf'lTar o ponto dos respPcth·n" fnnccionarios, á
hora rcgulnmentar.
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XIV. Acompanhar o anrlamcnto, no CongrcRso Nacional,
pro.iectos das leis orçamnnt.arias. pro.irdns sohrc ahrrtura
de crPditos e ,quaosquer outros relalivos :'t .Saurlc Publica on a
assurnpl n::: f!lHl possam afff'c•.!.ar o sr.rvil;o a cargo do Dr\part.amrml o, prestando, sempre, 2.0 Di reei or Geral as informações
que fMcm neccssarias a re:::rH~if o ·de taes ma terias.
XV. Ter em dia os rPgisfros da sf.rcfío e el:lssifieação do
minuf as dos avisos c officios da secçi'itl.
XVI. Pre:::tar á outra secção d3 Secretaria Geral informações. vrrbaes ou escriplns, acerca dos trahalhos respectivos,
enviandn-lhn os proeessn,:.; independente rle inb~rfl'reneia do
sccrct:1rio tjeral.
XVJI. Aprcscnl ar ao secretario geral, até o dia que o Dircctor do Departamento determinar. as notê1s c elementos para
o relatorio annual do Departamento, corn 0'3 documentos em
que se basearem .
XVIII. Solicitar proyidrnrins para o amlamrnfo nos r,rnCf'ssos Pm atrazn.
XliX. Hrnw.tter os papeis findos. ao arelliYn.
XX. Grear os livros Jwr·.ossnrios para a escripturacão,
prot.ncnllo A registros da secçfi.o.
XXI. Organizar a synopso c ~nclico das lois. rAgulamenro~.
in~lrncr;ões o decisões peculiares nos ns~a1mptns frntr~rlos lla
scrr:fío.
XXII. Dar audiencia. diariamente. á<=~ parfP'l que o procurarem nara ncg-ocios affectos á sua secção. sPnrln os propriog
interessados on seus procuradores legaes, recebf>ndo-os em s0n
gabinetP ou sala rle espr.ra. não sendo pf\rmitt.ina a f'ntrnrln.
(1aquellas, ou do quaesnuer outras TH~ssonc:; rstranhas. nac; sala:.;
da secçã.n. 'salvo rom liconr,a espPcial su~L do srcl:'etario geral.
ou rln DirPrtnr rlo Depn.rl amcnto.
XXIII. Irnprdir CJlW o::; cmprrgrrdns dn Dcpadarnent.o se
constituam procuradores rlc pnrfPs pcrnntP a scrmfarta on
aualnuer das rrnartir;ões dopendentf's, exrepfo si forem s~11s
~~sc,.>ndenfes. descendentes, irmãos ou cunhados. e não tiverem
do in I 0rvir na marcha elo processo P. respeel ivo rlr>Sfl~Wilo.
XXIV. Prorogar a hora do expediente qnanrln PC tnrnar
int]üqwnsavr>j.
XXV. Exrreor quaesqner outras at.f.ribnkõi'\S rrnr, lhr. cou}H'T'om flOl' I'Sf.f' regnlamPnfo A mais· rlispor.;i(~fíf's P.m vi~or.
Art. :35. Inemnhe tarnhem ao rft!"ectnr da secção de rontnhilitlarle:
I. Aut.lHmticar, com o sru vistn. todo~ os clom1ment.os rJr.
df'Sp(lsas, folhas. facturac:; isolada~. que tenham de ser procesc:adas para pr1~·Rmento on comnrova0ãn rlc adf':mfamP.ntns e
h0m assim todn::; ac:: ~nins dP qnaosquPr imporl:mcins qnG
fnnltflm (1,.. sPr rf'~nlhida"' no 'rllcsnnro N8ciona1.
H. Visar todos os perlirlns antm·iz:1clns nclo c::rr.r0t.nrio
gr,rn.l. qne, ncl(l almox~Hifado ou encarre[,ado do clepo.,it,o,
t0nhnm {}P sr,r rlirigidos aos fornnf',cflorf's.
rn. Exigir· dos T'f'snnnsavois o~~ f'RI'.l:ll'f'~imnnlnO!. I':'Wrinfos
ou Y~'~·ltaf's. lfll'fl fnrr•m 'nN'PRSfll'ins ft tnnwd:-~ de '11Hls cnnfnc;.
TV.
'll't'inf f'ndr::• ns lrnl,~ll,os do :11JntlX:tt•i 1':1tl:'.
Af'l .. :Hi. Anc; offieiat'H inrnltthP.:
T. :r.x0rnfn.r (l~ t.rnhalho~ fJllr:' 1hr.'1 fol'i'm fli!'tr·ilminoç;. infnrmannn nos respectivo~ proces~os sobre 1:1.-]o;; n~ pnnfnq in-do~

p,,
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dispensaveis tpara o completo · esclar-ecjmento do assumpto.
ohservadas as disposições deste regulamento.
H. Coadjuvarem-se, prest~ndo informações reciprocas, o
communkando uns aos outros o que fôr ncccssario á perfeita
exrcução dos differentes serviços.
IM. Propôr ao rlircctor da seceã0 as medidus que ju~garem
convenientes r<~ra o hom anllan1eillo do ;;:crvi~o e mais perfeita
fiscalização.
Art. 37. Ao guarda-livros compete:
I. Esel'ipfnrar toda ~. rcr,oita c de:'qlesa peJo sys!ema mercantil de pari idas rlohrada~;. do ronformidndo r,om as dispo~
sições legaes.
II. Registrar encommcndas, autorizações, contractos e
qualquer outro empenho de despesa.
IH. Ter sob a sua guarfla e conservar todos os livrog de
escripturação, quo dcn·m ser münLicll)s no n;~is in·cprchen~ivcl
estado de asseio.
IV. Crear os livros auxiliares que jlll:Y:1r noccssarios rara
a mais perfeita o clara eseripturP.ção.
V. Levantar, mensalmente c quando lhe f() r p~didn, os
balancetes de receita n dcsprsJ,, n Locla::; as dcmon::;rr:tçõcs f1Ue
forem necessarias p:tra o ~rdnmento do serviço.
VI. Prestar, aos officiaes o eseripturarios da ~ccr.fio, as
necessarias informações, quanto ao rsf.~rJo dos Cl'f'C!ilos c elemais esclarecimentos prr'ciso~ ]~:n·a o rlrvicln f'S!ndo dos p~n~is
distribuídos.
VII. Excentar annualmcnt.e a emn;r:rnr~:ío c cs~·r~ifiCRGãO
do todos os .creclitos concedidos n anp1 ic:.tdn::. d11rnnlf~ o c::~~'r
cicio, destacando conyrnien!cmcnte os r.redit.ns n!'t;:~uncnt.nr·io~
e extra-orçamentarins e os provCJ1 icntcs das renrh.:-; pronrias
do Df'partamrnto.
VIII. Fnzer o ha1anço annual rb rnccita cffnf'tivamcntc
arrecadada durante o exercicio, separ<'th a cb Unii:ín da proveniente da renda especial pror.ria do Dc')arl nmrnlo e o da
despesa paga, no mf'.smo exere:cio, :->U en0:,nrlo-sn f'lrnbcm ú
}Jrovenicncia dns fundo.c:.
IX. Fazer o hal:mGo g-cr:1l rJas cnn I :1s rlo r.xi'Püi(;io.
X. Organizar, bmbem, a C'1eripturnçfío de r8S]11)ns:r.-et'1,
levantando, no fim do exercicio, o manDil. do~ ::::c nfío t::~n:1:nn
prestado eontas ou que tenham saldo a 1'Cr'oliHT.
XI. Fornr.r.cr, no tnmpo flPvido. o:::; dado~. ktlancrl-"s e
dcmnnsf.rnçõr~s que devam fazf'r fWl'f ~ do rehtr)rio :mmt~ ~ do
Departamento.
XII. Cumprir todas as determinaçõrs flo dir8elnr dn ~e
C!I;fio quando haja necessidade de dados .: ; r0ccHa c dcsne~n.
o dependencias da escripturação.
ArL 3B. O almoxarifc !5 respons:v;~e1 pnla cxccnf'fio rb cscriplurnção do almnx:..trifadn c por lodos os m:-tf•'rÍn" -~ qu"' deI't'm Cfl;trada no mesmo, qur.r sejam rccehidns por cllP, quee
sejam recebidos fúra da sédc do almo:;~arif:J_clo IHJr sr.~ns nrrpostos, cumprindo c fazendo r,nmnrjr todas aR :J !.tl'iht~ içõcs ·quo
por osfc regnlamcntn rnihnm a 0c:;sa dencmJr:neia do I' 'n;;rt~-
menf.o. onde f;6 poderá ha-:er qualryurr mnvimP~ltn rlr rtrlf t'arla c
sa:hirla medinnte docnmrnf.n com sn~ :-tssirrnnfura.
Art. 39. O almoxarife prestará.. em dinhrh'o cn a:·:n1]c><~::1
da divida nnhlicn, a fi anca df:' 1 O ~00'0$00.0.
·
Art. 40. Ao.~ aiudantes compete ~'3cripturn~ C)3 Hvros do
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almoxarifado, mantendo em dia esse serviço, com perfeição e
asseio e havendo-se com exactidi'io nos trabalhos e {liligencias
no expediente do almoxarifado, apurando si os papeis e:;;Uio re-·
vPsLidos das formalirladeR JegaP.R o informando-os.
Art. 41. Os ajudantes serüo a-~:;.xiliados pelos esc.·ir:<urarios, que farft.o os trabalhos do escripta que lhes forem distribuídos o terão sob a sua. solicita (t'u~rrla os papciq a seu
cargo, rospondeDdo pelos mesmos rmqmtPto o:: l:iverrm. em seu
poder.
Art. 42. O 9Jmc,sarife rcprc~cntarfi ao dil'ccloe do Departamento eonf.ra ::ctos o irrcgularidadrs do<:: fnnrr,innario:;; que
fraballlnt'Pill f:oh 8l!a diene~i'ío n proporá as nrr.didns qno llw
parecerem prt•ei~·:ts para rwl'í'cita CJ'!~U!_::ín rlo'' l!':ü:a!ll!':-'· a seu
cargo.
Art. 43. O almoxarife creará os livros que julgar precisos, tendo em vista as disposicões Ie3aes, as instrnrções expedidas em virtude do decreto n. 13.7 q6, ele 3 de sof/'mbro
de 1919, as dcterminacõ~s que forrm darl::t"~ nelo direrf.or do
Departamento e as normas qnn I h c fm'r'm di r·( r:nrln as ncerssidacles fio serviço.
Art. ~L Ao archivisl.a in~umbe:
I. Dirigie a arrumação e limpeza dos papeis. livros, dorumenf.m;, etc., tendo par~, es~r fim, f'Oh ~~u:1'; nrdcn', os sc~l'
Yf'll(~~ qnc forrrn designados.
U. Cunserv~r as dcpcndcneias soh ~'.na flirccçfio em ordem
e com asst~io, ter em dia os respectivos eat.alot;rJs, a necessaria
escripturaçfio e os devidos registos.
III. Aut.J1cnticar as eertidõrs dr. mtpf'i!': Pxistenlrs nesf\a<:J
(]c·pcnflcnni~s, fnzendo-ns rcgistar em livro proprio.
IV. lmperlir a rntrada, sem ordem suprrior, do p~ssoas
estranhas á secretaria.
V. Impedir a pormanrmcia de rtml.lrtuer funccinnF~.rio da
secretaria, salvo em caso de serviço ou orctrm superior.
,
VI. Propôr as medidas qne julgar accrlndas para garantir a hôa ordem do serviço e conscrva~:lo rl'Js livros o dn{'llmnnfos sob sua responsabilidade.
VII. Rxr·t·c~~r qunesquf'r outras attriln1iç.\ír;s que lhe couhr~rr:nl por este rcgulmnrnto o disno:3ições em Yi?'or r~ cmnprir
a;.; determinações sn]1erion"1 I'('laLivn:;; :í , mr~t0;·ia n cargo de
f a0s rlepcndencias.
Art. 45. Os cscripturarlos terão a seu cargo os serviços
da srcção de qun forr-m incumbidos r>nlo dirf~ctor ou sub-srcretario, inclusive eópirJs á rnfío e macltin~~.; rlnvrJ':Ín coadjuvar-se
mutuamente e auxiliar os officiacs, o archivisfa t) o almoxuri f c e seus ajudantes.
Art. 4G. Ao encarregado do deposito incuml1e propôr a
.acquisir.iio do matrrinl pret~i~·o para a Secre~nrirt. Grrat e serviços nnnrxr.1;, fa7.r)I' os pedifJo::; a1lf.nrizacln:~ q11n frmhDIII dn :JPl'
di l'ir~irln:; ao nlmoxaeifndo 011 di ['('r,fn.mr~ll r r [!fio~ fnrnrcr~dm·r· :;,
nt.fnndcr os pPdiclo::; devidamenl.r visados. fazf'l' a neccssaria
rserinfurflçfío. levantar os rcspcdivns mappas R h~lancef,es e
auxiliar a 8f'rrPfaria r:mformo lhe det,l'rminar o serrPiario
~01'3].

ArL. 47. Ao porteiro incumbe:
I. Providenciar relatiyamenl () :í. ahertur:-1 c fechamento
da reparLiçfío, não só nas horas n()cessarjas ao expediente
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diario, mas tambcrn nns que forem determinadas por ordem
superior, devendo para isso comparecer, pelo menos, uma hora
antes da estabelecida para o inicio dos trabalhos.
IT. Cuidar da segurança e asseio do edi fiei o, fi~calizando
os serventes encarregados desse servi!;o.
IU. Attender ás despesas drr rppa'rtir;ão, taes como as de
carretos, passagens c outras de prompto pagamento. sujt'itando
sempre as que nitr) forem Ul'gcntcs :'i ordem prévia du secretario geral.
IV. Fazer, em livro especial, a escriptur~H;ão das despesas
que realizar e dos adeanlamentos recl'!Jidos para attcnder a
essas despesas.
V. Expedir ou fazer expedir a conespnndencia official
por meio de protocollo, em que se pn.':sa yeri ficar o devido
recebimento.
VI. Collocar o sello do Depat·tamento Nacional de Saude
'Publica nos ac.f.os que exigirem essa formalidade.
Vlf. Determinar. de accôrdo com as orden::; superiores. os
traualhos dos estafetas ou correios, fiscalizando as df~spcsa·;;
com os transportes d0s mesmo;:; J1<Ha os fins dr~ quo forem incumbidos.
VIII. Ordenar e fiscalizar os 1.rab:..tlhos dos serventes
occupados no asseio do r,dificio, conforme a distribuição dos
mesmos feita pelo secretario geral, a quem propor(t a dispensa
dns que não servirem bem.
IX. Encerrar o ponto de seu ajudant.r, rios continuns e
coneios meia hora antes da fixada para inicio dos trahalhos,
declarando a hora de entrada e sabida de cada um.
X. Organizar o boletim do comparecimento cios serventes.
XI. Representar ao sccrelario geral sobre~ o procedimento
d•)S continuas, correios e serventes.
XIT. Ter sob sna rr,sponsahilidade, mr~diantf' invenlat·Jo,
todos os moveis e objectos pcrton·~'~ntes á Eecrol a ria.
Art. 4o. Ao ajudante de porteiro incumbe:
l. Coadjuvar o porteiro em todo:;; os sct·vir;fl::: do sua compel Pnr~ia, enmprindn :B suas drt.Pt'minn•.:õr·~.
li. Snbstituil-o em suas frrlt8s e impr~diment.os.
UI. Lançar, crn I ivro especial. o.:; dr~spachnc; dados á" l)Cticõcs e que lhe forem rcnwHirlo~ m~lns scrc:õe~ .
.Parag-rapho unieo. O roforirlo livrn fic·ar(l na portaria á
dispo"if:'fiO rlas ppssnns qnP o qnizorrm consullar.·.
ArL .19. Ans eontinuos incumbe:
T. Cumprir as ordens do sccrrtario grra l. rlo rlirccfor ela
sf'cçfi.o. rlos nfficiaes e dns esc~ripturarin"l, relal.iv:Hnonlo ao
movimento dos papeis drntro da r0part i6io.
TI. Encaminhar ao dircct.or n no pt·nf.cwnlln d:-t. s::cr:iin aq
partns que tiveri'Tn de tratar rlr~ nr;;nei"s fJI't'rl'·:ll PS, ohsc~r
vando para isso as iiislruc\;ões qun recr~hor.
IH. Nflo dcspar~h:w n~.; pari.Ps sPm ouvir.· pr:'-viarnPnte og
funceionario~ a qumn rnmprir nl 1Plldl'l- as.
IV. VPrlar a Pnfr:ul:l na::; ,::;aJ:lc; tb ~'''~''';;,) :'i.·~ pn_-;..,o:v f'.~
tranhas, qnc p:.na jc:.sn nilo IPI\l!arn a Jl('(~.· :;q·i:t :trrforL·.~r6io.
V. Hr(whrr P f.t'rtTJsntiltir' innnt•diaf:lllll'l1:1' :rr1 di•'P('Ior n~
papei~. e:ntns e prl.i(:í"w;;: flll r:.'t·::d•l' fi'l" ~H !''':·! · llll', r·onfiarem.
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VI. Zelar pelo asseio e bôa ordem de to~as ~~ depenrlen-

cia~ da secção e pela conservação dos moveis, hvros e ma1s

ubjcctos empregados no serviço.
.
VIL Trazer .ao 1conh1~dnHml.o do dJrcc.tot· qual!IUCl' occ~orrencia que dependa de provideneia de suu vartc.
Art. 50. Aos correios incumbe:
I. Auxiliar o serviço do porteiro quando se adwm n~
repartição.
.
•,
r·, l d"
JI. Entreg·ar a correspondcneia fJW~ ll1es fui con Bc a Irecf:mwnte ou poi· intermedio do porteiro.
.
UI. Solicitar a quPm enmpet.ie o lanc;,unent'? du rcc1ho da
conespondeneia no protoeolln l'l\1 qtte honn·~· s1do regJ,'üada.
I v. Cumprir as detet·rnirmc.:ücs que llw 1orcrn da!)as pelo
secretario geral e director·cs de sec.:c;iio, ou lmu:;illltt 1v••Js pelo
porteiro, a bem do regular de:'crnpenlJO do scrvH~o.

TITULO IV
CAPITULO I
NOMEAÇÕES DOS FUNCCIONAIHOS DtJ JH:P.\H L\M ENTO

1~rL. 51. O director do Departamento Nacional de Saude
Publica ::;el'á livremente nu111eado pelo Pre~ídeufn da rtnpuhlica,
dentre os nwuieos de recollllet.:ído saiH~r·, c ~;ervJr•t em comwis:;fl.o •
.Alt. 52. ~ü.c; nomeados pelo l'rcsidont~"' da llcpuJJllca:

lrc:' dircvtol'Ü~'~. 01
serviços cspeciaes, os d1~]pgado;-; de saud1~. \)s
mspel'lore:1 de Baude do pol'Lo Llo Hio de Janen·o .~ t.Jc Juarltt!JJ.
mer0aHle, o director do LabontLol'io Haetel'lolugiu>, o dlrt•:·[llr'
do Laboralorio Hromatologico, os (hreetun:s du:-, !lu'pi la.·-; e· u
procurador dos foilos da Saudc Publica.
·
l'aragrapllO unico. Esses íunccwnarios ~L·r;lo Itotncados
mediante pruposta do director do Departamento, sendo (JS directores e o secretario geral em comrnissão.
Art. 1b3. Serão nomeal-~Ot> pelJ 1\'l.inistro da Juslica e Negocíos Interiores:
O sub-secretario, o a~sistcnfc do di-rector geral do Departamento, o snb-inspector dos serviços de Prophylaxia, os inspectores sanitarios, o chcl'e de serviço do Lahoratorio Bacteriolo:;ieo, os engenheiros chefes de seccão, os in~pectores e
sul1-inspectorcs de saude dos portos dos E~;tarlos, e secretanos,
o::: rncdicos ajudrrntes do porto do llio de Janeiro. os rnedicos
ü;spectort':'l de ge11eros alimentícios, os adjuntos do jn·ocm·ador.
o director da secção de contabilidade, os officiaes do DepartaJlll•n f.o. o guarda-livros. o administrador I;Pr:J l da I n..;pe;:! o~·;a
dos Serviços de Prophylaxia e os administradores de dcsinfee! o rio, o almoxa rife geral e seus ajudantes, os inspcctorcs de
plwrmar~ias. m; rnrdiros dos hospitars c lnzarotos os enr'eulH~il'os ~<.!Jtil::ri•l:', o;:; ~~unduclut·cs de serviço, os'chefes."='de
sr~~·vit;o -~~~ lcil1~ e ~Ja lnspecloria de Fiscalizaçi'io do Gem•rns
Alu11enf.I~.ws, o a~s1st~nte elo Inspector da Marinha Mereante
c o medico \·etermano enearregado da dirocc;ão sanitaria do
l\Iatadouro.
O secl'ctario geral, os diroctorcs das

inspcdor1~s dos
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Art. 51. Serão uome.ados pelo Director Geral do Departamento:
Os secretarias das directorias, os chefe·s de disLrictos, os
inspectores e sub-inspectores sanHarios ruraes da Directoriil do
Saneamento Rural, o assistente e os ajudante.:; n tedicos da Inspectoria de Estatística Demographo-Sanitaria e da Inspectoria
de Prophylaxia da Lepra e Doenças \'cnerea~, os chefes de
serviço da Dircctoria de Saneamento Itural, os medicas do
Laboratorio Bacteriologico e os medicas assistentes da Inspectoria de Fiscalização do Exercício da Medicina, os funccionarios technicos do Laboratorio B:i'omatologico. o chimico especialista, os auxiliares do laboratol'io, os medicas rnicroscopistas, os pharmaceuticos dos hospitaes e lazaretos, os subinspectores de pharrnacia c os pharmacenticos ehimicos, os
archivista.'l, o encarregado de bibliothcca, o encarreg<~do do
deposito, as enfermeiras visitadoras, os esel'ipturarios, auxiliares de cscripta e cla'~lylographos elas diversas drpcndencias do Departamento, o desenhista da Ins]Jcdoria de. Engcnharh Sanitaria, o carto;;rapho, o chefe de oU'ioina de composic,:.ã~Y e impressfío, o conservador do J\luseu, o~3 interpretes,
os encarregados de seeção, os distribuidores do serviço, o administrador da Inspcctoia de Prophylaxi:l Maritima, os veterinarios, os internos, zeladores, auxiliares acadPmico:3 do porto,
os estafetas ou correios, porteiros, contlnno:~ e s::rventes da
Secretaria Geral c dos serviços annexos.
Art. 55. Os directorcs proporão ao JJirectm' Gc;'D.l do
Departamento a nomeaç.ão dos rc:;peclivns 'lwre(:1t'io:~.
Art. 56. Us inspccLorcs e snh-in:;;pccl ore~ c!P :~:nJdi:l do:3
portos nos ~:si ;:tclos nonH.:al'fio o:; ~~t!arda.j d:t3 r~':TweLí \"<'.:~ rcvartH.;ões.
Art. 57. Os ehofes de tunn:1, continue~~, pu<·tr•[;·os o
porteiros auxiliares, gua:·das dc:3infr:dadorP·s de 1" eia~se,
guardas de archivo, guardas das dcle3acins de c:~mdc, J)l(.'.,itres,
contra-mestres, enfermeiros, serventes, traballmdorcs, desinfectadorcs, guardas, photographo~. dc~cnh~:;l a c;, c i:; "mat,oJg~a
phistas, escreventes, machinistas, rno!.oristn:;; w foguistas,
guardas S3nitarios, vaccinadores, guardas cnJermciro3 c dumais
empregados subalternos serão nomeados ou admitticlos pelos
directores dos respe-ctivos l:lerviços, rnediante propostas dos
chefes das repartições onde hajam de ter oxercJCw, devendo
ser escolhidas sómente pessoas que apresentem documentos
:valiosos, que abonem sua conducta.
CAPI'fULO I1
PROMOÇÕES E CONCURSOS

Art. 58. O provimento dos c:.ugos te:_~lwl,_;<Js e admini5trativos do Departamento Nncion~l de Saude l-'uhliea, exceptuados os de confiança c. os ele comm i;;<ão. scrú n:~liznclo por
prornoção ou concurso.
Art. 59. A promocão será feita dr)i'3 t8rçu:J por mt:recimento e um terço rw.r antiguidade.
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A·rt. 60. Serão cargos de promoção os scguintf's:
o.) os de immectores de serviços cspedaPR;
b) o de sub-.inspect.or dos Serviços de Pronh;-yla..·;:ia;
r.) os de delegados de saude;
dj os do inspectores sanitarios;
c) o-:: dl' inc.;pf•cturr.:; do sauilo do pur(o elo n ío ftp .Janeil'o;
f) os de ajmlanL2.:> medico:; da In:mcdoria do Pt:ophyla~\:ia
.l\Iat·iL[ma;
a) os de inspeetorcs de saude dos pod.os dos Estados;
h) o de engenl~ciro f;antta··io ehcfo cta Ini·nectori:t de En-

genlJaria ~3auitaria;
i) os de eng8ulleir·os ~3<L.úürrios de pl'imeira clas.se;
i) us de officiae.s da secretaria gel'al e das dopcndenciaH:
h) o àe engenheiro ~.;anHal'io chefe da Insr_,ectoria do
:F:ngr'nÍlaría :3anitaria;
l) os de chimicos chefes do LabomL::rio Bromatoiogíco ..
A. l'L
6l
'\g Jl''O'I'Il"t;f'') (li) 'l''[i"O ''l't-"''I}J' ''t'll'' feit:::t'3

mr-clL;tlt;} pa{'cl~c·T tic; l>Ir·~~:i'cn· {;cr~;t'

;L)

Úc;pat·LanH~r;f.;),· do .s.e.~

ç:uinte mnLio:
a) a inspc[~tor du:S HerviGO::i de ProtJhyl<;xia, o sulJ-in-

f:pecto!' ou um dos delegados do ~:aude, a in.Jpeclúi'es d:J st:~J··
viços csyeclacs os delegados do saudc ou o:; ehcfc~;; de ::;crvieos
n o.ssistentes das respectivas iuspccloriw_;, cJr~ act:tkcln com o
critcrio do merecimento;
()) a sub-inspector de JH'opllybxia mn inspc~clor sauito.rio;
c) a delegado de saude m~1 tios inspectores ·sanitarios;
d) a inspectores sanital'i03 os sub-inspccLIH'c:J:
e) a inspeetor de vrophylaxia marítima o juspedut· nu r a I
do sando do porto do Ilin do .Tancit·n n :•. iit~per.tot· :~;trlit<Jri,,
t!a :\1arin~ta 1\lercanlo nm dos inspe(;lot·c·s •ln s:n1d1; do Jttt~.c;ltto
pul'l.o;
f) a inspector de saude do norto do Rio de .Janeiro um
dos ajudantes rnec.licos, até serem aproveitados os funccionarios desse qnadr'o, cxtincto pelo presente reg;nlarrwnto:
g) a inspcctor de saude do porto do Hin dn .JanC'.iro, um
dos inspectores de saude dos portos dos Estados, depois que
forem aproveitados todos os actuaes ajudantes medicos;
h) a inspector do saude dos _portos dos Estados um dos
sub-inspectores;
i) a engenheiro chefe os engenheiros de prim.eira classe;
j) a engenheiros sanitarios de prim8ira classe os de se:;unda;
lí:) a eng·enheirus de ~" -classe, por urdem de müiguidade,
u;; eomlur.tores de serviço tJHC forem engenheiros;
?) 'a pharJllaceuticos inspectores um doe> pharmaceuticos
::;ub-mspectores ou um dos pharmaceuticos chimicos ·
m) a Clhimicos chefes do Lahoratorio Bromatologico um
dos ehimicos auxiliares·
.

. 11) lt

11fl'iriat)S rln D'I~{Hll'lilllWJJtu

O.':i

offj,·.i;tc:~ dl~

c·.laSSC Íll-

Jenor.
. Art,. 6~. O concm·:-:;o para provimnn!o rln;; (·arr.coc: fech··
nwos elfec!Ivos do Departamento, eonstar~i de provas publicas,
1JUe versarao sobre assumptos relativos ás funcções l:.. exercer.
Paragrapho unico O concurso 6 valido pelo praz:) de tH~l
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anno, sendo as vagas nccorridas neste prazo, preenchidas pelos
candirlatns habilitados.
Art. 63. ~crão dua~ as provag - uma esf'.ripta P- outra
pl'af.ico-oral sobre questões formuladas pela cnmmissão examinadora c sorleadas na occasiãn.
§ t As pt·ovas do concurso f'edio do imr~t .~viso, scnóq a
escrinta feita a portas fechadas, prohihido o candidalo de
consultar livr':os, notas e outros doemnento:.:; e feita em papel
f11meeido e rubricado pela commissão examinadora.
§ 2°. A pl·ova oFwr·ipta terá a (lnraçüo maxima de tres
hnra~. e, uma n•z tc•rmiHado este prazll, ns p:·ova.~. PIH'CITadas
em enndnero fpclt:vlo. laCJ'<Hlo e rubrieadn pf'lfl~ e:tndidalos,
de modo a tnrnar-~e inviolavel, serão cnt.rr"'t,llP.S ao fienrctario
geral, que as guardará no cofre da ser~n·taria. (le onrll' c;r', ser·fto
retiradas no di~ marcado pat·a a respectiva lrilura. Paea essa
leitum cada un1 dos randidatos será fiscalizado pdn s~u imllwdiato, em onlem de inslTipção, sendo o ul~imo fi~'calizallo
pelo pt'imciro.
§ ~I". A p:·ova praLico-oral cnnstar:í ~:a c;~cru•:ilo pra1.if•::t, c da expn~;i~:1o do ponto sortc:v !,, na oceasirw o formulado pela. commissãn examinadora.
§ 4". A commissão julgadora. que será prc::idida pelo Dircctor Geral do Drpartamcnto, ou .:pelo ~cn snbsUtuto eventual, servindt) do secrr,lario o rxaminmhr mais moçn, será
com{nsta de quatro membros, sendo dois profis.::ionaes da re;parlil;flo n dois a dia ext1·anlws, J]llllir:adocl l'ldD.'i pr•lfl I )irTclur
Geral do Departamento.
§ 5°. Cada juiz, incluindo o presidente, dará dtta? notas,
uma referente a prova escripta e outra á prova p1 aLico-oral
expressas em pontos: O, 1, 2, 3 e 4 c concspondent e.;;; a ru:í {O:,
solfrivel (1), boa(~ c :n e optinw. U•>.
§ 6° A classificação será feita de aceurdo eorn Cl nu-mero de pontos obtidos. sendo considerados exeluido o candidato que não ollliver ::!0 ponlos, nn llllilliHO.
Art. 64. A ma teria dos concurso.:;, L\' accô. J,, eow o v r esente regulamento serú regulada em 1nstrnerlí•~s ~xpr~did::ts
pelo Director Geral do Dc:pnrt:unentc e approv~\du:; pelo Ministro.
Art. 65. Terminada~ as provas a r.ommi~são jl11g-adora
se reunirá, secretamente, para proceder ao julgamentn final.
O secretario redigirá as actas das reuniões, as quaes serão assignadas pelos membros da commissão, cujas notas deverão se!"
registradas nas ~,ctns e em um quadro synoptico q1w ennten t1a.
o nome dos candidatos, a designac;fw d::t rn·o-,·a, a not:1. : e:··pl~
ct.iv3. e o nome do julgador.
· Art. 66. A inscripr:ão será ahcrht pelo prazo de en dia.:,
sendo a ella admiHit.'los o~ candidntos q11e, r::xhihindo cc['t,id~w
de registro do respectivo diploma, prüvarem ser cidadã.:Js brasileiros, reservistas. menore~ de 1.:1 annos, Yaectnados, niio
soffrerem de dor:>nç~:~::~ cnrar.e~ de privai-os dt"l exercer o !.'P.;;pref ivo cargo ou d·~ ,.lcwn~a~ transm issiveis. l'ara p,ste nl Li rnn
0

•

efff'iln n (~andidato

:-;n suhnlet.f,f•r(t ~ exame~

dr ~.alirlr'z Hll sr~l'

viço respectivo do Depa.etamento, aprcscnfando o cornpcteutd
atlcstado no aeto da inscripção.
·
§ 1°. Qmmdo a vuga a nreench~r f,',:- no.~ _'·;.;l~l·lr'"· o pra.-.o
da inscripcão serâ de 120 diae.
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§ 2<>: O edital do concurso será publicado no Diario Official e em um dos jornaes de maior circulação, uma vez por

semana, dur·antc o prazo da ins·cripção, até .a ves.pera do encerramento. começan~]o logo após as respectivas_ provas_. ...
~ ;j". O preenchimento das vagas de terceiros
ofilctaes
será effectuad0 mediante concurso, de accôrdo com as instrueções que regem o assumpto na Secretaria de Estado. da Just.ica c Negocias Interiores, podendo inscrever-se umcamente
o·s· cscripturarios do Departamento e os secretarias das inspectorias de saude dos portos, preenchendo-se os lagares de
cscri.pturarios com a promoção dos auxiliares de escripta.
CAPITULO III
SUBSTITUIÇÕES, VENCIMENTOS E LICENÇAS

Art. 67. Se1rão substituídos em seus 'impedimentns e
faltas:
a) o director geral do Departamento por um à'os tres directores, designado pelo 1\linistro da Justiça o Negocias Interiores;
b) o director dos Serviços Sanitarios do Districto Federal,
por um dos inspectores da respectiva dircctoria, mediante
designação do Director Geral do 'Departamento, com a approYação do Ministro da Justiça e Negocias Interiores;
c) o director da Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial, pelo
inspector r:Je prophylaxia marítima. pelo fnspect.or geral de
saude do porto do Rio de Janeiro, ou pelo inspector da Marinha Mercante, mediante designação do Director Geral do
Departamento, com a approvação do Ministro da Justiça e Negocias Interiore·s;
d) o director de Saneamento Rural por um dos ohefes de
serviço, mediante designação do Director Geral do Dep·artamento, com a approvação do Ministro da Justiça e Negoc-ias
Interiores;
e) o _secretario geral, pefo sub-secretario;
f) o inspector de Demographia Sanitaria pelo respecLivo
assi:-;tente;
g) o inspeetor de Fiscalização do Exercicio da Medicinal
por um dos delegados de saude ou po:r um dos medicas assis-·
tentes da respectiva Inspectoria;
h) o inspector de Engenharia Sanitaria pelo engenheiro:
sanitario chefe;
i) o chefe do Serviço de Propagariâa e Educação Sanitaria por um dos inspectores sanitarios do respectivo serviço·
j) o inspector de. Prophylaxia da Lepra e Doenças Ve_:
nereas pelo respectivo assistente ou por um delegado de saude·
lc) o inspector de hygiene 1nfantil por um· inspector sa~
nitario do mesmo serviço;
·
l) o inspector dos Serviços de Prophylaxia pelo subinspector;
1n) o inspector de l~iscalização de Gencros Alimenticios
por um dos chefes do serviço;
Leis de 1923- Vol. IH
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o· inspector de Propbylaxia contra a Tuberculose pelo
assistente ou por um dos delegados de saude;
o) o in~pectoT de Hygiene Industrial e Profission~l ~or
um delegado de saude ou por um dos inspectores samtarws
da mesma Inspectoria;
p) o inspector de Prop,hylaxin; Marítima. por um dos inspectores de saude do porto. do RIO de Janeiro;
q) 0 inspector geral de saude do porto do R.io de Jane.iro:
por um dos inspectores de saude do porto do RIO de Janeiro,
r) o inspector de saude do porto do Rio de Janeiro, por
um dos medicos ajudantes de Prophylaxia :Marítima, emquanto
existirem;
s) o medico ajudante por um inspector de saude dos Estados, emquanto existirem ajudantes e 'Si houver estricta
necessidade;
t) o sub-inspector dos Serviços de Prophylaxia por um
dos inspectores sanitari os da respe.c ti va Inspectoria;
u) os delegados de saude por um inspector sanitario;
v) os directores dos hospitaes de isolamento pelos respectivos vice-directores, e, quando forem supprimidos esses
cargos, ou na falta delles, por um dos medicos dos hospitaes;
x) o director do Laboratorio Bacteriologico pelo respectivo
chefe de servi co;
y) os inspectores de saude dos portos dos Estados pelos
sub-inspectores.
lParagrapho uni co. As designações, para substituicõe.s de
logares de nomeação por decreto ou por portaria do Ministro
da Justiça e Nego cios Interiores, dependem de approvaçãd deste.
Art. 68. Os demais funccionarios serão substitui dos pelos
seus inferiores hierarchicos, a criterio do Director Geral do
Departamento ou dos directores.
IParagrapho unico. lOs sub-inspectores de saude dos portos
poderão ser substituídos em seus impedimentos por um medico, funccionario federal, de preferencia do Serviço de Prophylaxia Rural ou estranho ao Departamento, com as necessarias habilitações.
Art. 69. Os vencimentos dos funccionarios serão os constantes da tabella annexa.
§ i o. Não terá direito a vencimento algum o empregado
que deixar temporariamente o exercício do seu cargo pelo de
qualquer commissão estranha ao D'epartamcnto salvo os casos
previstos em lei.
·
§ 2°. A excepção dos ~hofes dos serviços c dos funccionarios superiores da. Secretaria Geral, todos os funccionarios
estão sujeitos ao ponto.
·
Art. 70. As licenças, férias o aposentadorias dos func.cionaribs do Departamento Nacional de Saudo Publica serão reguladas pela legislação em vigor.
n)

ACTOS DO PODER EXECU'l'IVO

611

PARTE SEGUNDA
QRGANIZAÇÃO DAS DIREGTORIAS E DAS INSPECTORIAS

'l'ITULO I
Gene!l'alidades
Art~.

7 J. Citda directoria terá a sua secretaria com o peaadministrativo constante do quadro annexo.
Art. 72. O secretario da directoria será de confiança do
respec.tivo dircctor e de nomeação do Director Geral do Departamento.,
Art. 73. Os funccionarios teclmicos e administrativos das
Directorias pJderão ser removidos de uma para outra dependcncia, ou para as inspectorias, de accôrdo com as conveniencias do serviço e com a capacidade technica dos funccionarios,
mediante audiencia escripta do Ministro da Justü;a c Ncgocio·s
Interiores, 1quando forem de sua nomeação ou da do Jlresidcn te da Republica.
Art. 74. A' frente de cada uma das Insp.ectorias have~rá
um inspector, nomeado pelo Presidente aa Republica, mediante
proposta do Director Geral feita ao Ministro da Justiça o
Negocios Interiores.
Art. 75. Ficarão annexos á Directoria Geral do Departamento os seguintes serviços:
a) Inspectoria de Estatística lDemographo Sanitaria;
b) Inspectoria de Engenharia Sanitaria;
c) Inspect()ria de Prophylaxja da Lepra e Doenças v_enereas·
d)' Inspectoria de Fiscalização do. Exercício da Medicina;
e) .Serviço de. Assistencia Hospitalar;
f') Serviço de Propaganda e Educação Sanitaria;
o) Inspectoria de Hygiene Infantil;
h) Serviço de Enfermeiras.
Art. 76. A' Directoria dos Serviços Sani La rios do Dist J'icto Federal ficarão annexas as seguintes Inspectorias:
a) Inspectoria dos .Serviços de Prophylaxia;
b) Inspectoria de :Fiscalização de Generos Alimcnticios;
c) Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose;
d) Inspectoria de Hygiene Industrial e Profissional.
:Art. 77. A Tnspectoria dos Serviços dle Prophylaxia terá
um sub-inspector, de nomeação do Ministro da Justiça e Ne-\
gocios Interiores, mediante proposta do Dircctur Geral do
Departamento.
Paragrapho unic·~. l?icnrão subordinados á Dircctol'ia dos
Serviços Sanitarios do Districto Federal o Laboratoriu Bacteriologico e as cinco delegacias de saudc districtae~.
ArL. 78. A' Direct.oria de Defesa Sanitaria l\Iarilima e
Fluvial ficarão annexos os seguintes ~erviços:
a) Inspectoria de Pr~phylaxia Maritima;
b) Inspecto:r:ia de Saude do. Porto. dQ Rio de Jaueiro;
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Inspectoria Sanitaria da Marinha Mercante;
dos Portos
do5 Estados;
e} Lazaret::>s;
f) "Estações de desinfecção;
Art. 79. O pessoal technico e administrativo das dirc.ctorias e inspec.torias f' cará constituído dos quadros annexos.
c)

d) Inspectorias e sub-inspectorias de Saude

'
TITULO li

lnspeotoria de Demographia Sanitaria
CAPITULO I
Art. 80. O pessoal technico - administrativo da Insp13etoria de Demographia Sanitaria ficará assim constituído:
Um inspector;
Um assistente;
Tres a,judantes;
Um cart:::~grapho;
Um 2" official;
Dois terceiros officiaes;
Cinco escripturarios;
Um auxiliar de escripta;
Dois encarregados do archivo.
Um correio;
Um eontinuo;
Cinco serventes;
Um chefe da officina de composicão e imprcssãJ.
Art. 81 . Incumbe a esta Inspectoria:
I. A organização da estatística dos nascimentos occorridos no Districto Federal e n:::~s Estados, e o estudo demographico completo da natalidade considerada nos pontos de
-vista:
•
a) da população total e especialmente da populaçã·o feminina apta para a maternidade;
b) da côr dos novi-natos;
c) do sexo;
d) do estado civil dos progenitores;
e) da nacionalidade dos progenitores;
f) da pluri-paridade ou fecundidade dos CMamentos;
g) dos mezes e das estações;
h) do Iogar em que occorreram.
H. A organização da estatística dos casamentos reali.tados no mef:im::> Districto e nos Estados, e o estudo demographico da nupcial idade, considerada sob os aspectos:
a) da populacão total e especialmente da po.pulação apta
para contrahir casamento;
b) da côr dos conjuges;
c) da idade dos contrahente.s;
d} do seu estado civil anterior;
e) da nacionalidade;
f) da.! profissões;
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h) do Ioga r em que o facto demographico se realizar.
III. A organização da estatística dos obitos occorridos n:>
Districto Federal e nos Estados e o estudo demographico da
rnortal.idade, considerada sob as relações :
a) da população total;
b) do sexo dos m::>rtos;
c) das idades;
d) das côres;
e) do estado civil;
f) das nacionalidades;
g) das profissões;
h) dos mezes e das estações;
i) do lagar do obito;
j) das causas de morte.
IV. A organização da estatistica dos nascidos morto.9 no
Districto Federal, capitaes e cidades dos Estados, e o estudo
minucioso da mortinatalidade em relação ao sexo, á filiação,
aos mezes e estações, e tambem comparada cJm o total de
nascimentos e obitos.
V. A organização da estatistica dos doentes tratados no~
hospitaes publicas e particulares, civis e militares, e o estud:>
demographico da morbidado hospitalar, considerada em attenção á idade dos doentes, ao estado civil, á nacionalidade a
ás molestias.
VI. A organização da estatística dos casos de doencos
transmissíveis de notificação compulsoria e o estudo da morbidadc no Districto Federal e nos Estados.
Art. 82. A esta tistica mortuaria -será baseada nas declaracões contidas no attestado de obito firmado pelo medico
assistente e verificado pelas autoridades sanitarias. Esses attestados serão passados em impressos especiaes, distribuid:J!
fJClo Departamento Nacional de Saude Publica.
Art. 83. Será organizado, para ser publ icrtdo semanalmente, um boletim sanitario da cidade do Il.io de Janeiro,
com as informações sobre a rn0rtalidade, designac;:.ão do se:I:o,
idade. e nacionalidade- do~ falleeidos, e e~:pecificaç.fio do logar
dos obitos, causas da morte, numero de notificações de doenças
transmissíveis, total dos nascimentos e casamentos o dado3
meteorologicos do mesmo período, e um resumo do movimento
dos hospitaes de. isolamento e das informa(:.õcs mais urgentes
a divulgar.
Art. 84. Será tambem publicado, mensalmente. um bolrUrn, com a cst.alistica especificada dos nascimc:.nLos, casamentos, obitos c nascidos mor Los. E~3lc boletim fornecerá
igualmente dados sobre as obseevaçõe::; meteorologicas, o
movimento de passageiros nos portos do Brasil ~ os diverso!
serviços sanitarios a cargo do Departamento Nacional dt}
Saude Publica, t1cm como, .quando nncessario, graphic~\13 illustrativos das varia~ especies demographicas.
Art. 85. A' Inspectoria compete, ainda, organizar um aunuario demographo-sanitario com amplas inforrnações sobr6
a e.statistica dos nascimentos. casamentos e obitos oceorridos
no Districto Federal e em todos os Estados do Brasil, illustrado com graphicos e cartogrammas sobre as diversas especies demographieas.
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Art ..8'6. Annualmente será. organizado e apre.sentado. ao
Director Geral do Departamento Nacional de Saude Pubhca
um relatorio circumstanciado sobre a marcha dos serviços da
Inspectoria, m·:wimento e frequencia do seu .pessoal, publicações distribuídas, necessidades do serviço, etc.
tA.rt. 87. As ·repartições encarregadas do registro civil
notificarão, mensalmente, á Inspectoria, o·s nascimentos occorridos nas respectivas circumscripç.ões, com discriminação
dos nomes, data do nascimento, filiação e residencia.
Art. 88. A inspectoria disporá de uma officina de composição, impressão, brochura e encadernação, que se incumbirá igualmente de imprimir o·s relatorios e os demais trabalhos do De.partamento, inclusive os necessarios p.o expediente.
CAPITULO II
A'M"RIBUIÇÕES DOS FUNCCIONARIIOS

Art. 89. São attribuições do Inspector:
I, suporint.enricr todos os serviços da Inspectoria de Demograpllia Sanitaria, solicitando ·ao Direcf.or Geral dn Departamento Nacional rlo Saudo Publiea o aos directm·ps e inspectores de scrvi~;oR cspcciaes t.orlas as providenrins qno Julgar
impres.cindiveis;
li, distribuir os serviços de apuração dos dados c'Dll igidos e de organização de estatísticas pelo assistente e seus
ajudantes, officiaes, escripturarios, cartographo c mais auxiliares, conf.::>rme a pratica e a competencia de cada um;
IH, requisitar ao scc.retario geral do Departamento Nacional de Saude Publica todos os papeis, impressos e· objectos
de expediente que se tornarem precisos aJ serviço;
TV, requisitar ás Prctorias a entrega regular dos ex:tracto~ do registro civil, que são obrigadas a fornecer á Tnspectoria;
V, requisitar directamente ás repartições publicas fe·deraes, estaduaes e municipaes, bem comr) ás emprezas d·~
navegaçã::> c estradas de ferro, particularea on officiaes, todos
os elementos que julgar necessarios aos caleulos demographicos;
VI, requisitar aos Inspectores dP. Saude dos Portos e
:aos chefes de Serviços rle Prophylaxia Hural no~ E::::tado~. _n
dados concernentes ao movimento demographieo c sanitario
das ca:pitaes e cidades dos Estados, para o qne ficarão esses
funcciJnarios no dever dn. colligir os referidos dados qne rC··
metterão, directam-ente, ao Serviço Demograpldco;
VIT, fazer registrar, diariamente. as notas qt1e lhe forem
fornecidas, on que obtiver rlircctamentc, snhre a 111orlandade
geral e a morhidade hospit.alar;
VIII, dar c:1nheeimento immcdiatn ao Dircctnr Geral do
Departamento Nacional de Saude Publica de todos o;.; fartos
qne colligir rio regif';fro de mortandade e qr1e ar·rm,:nlhn.rt~m
o emprego flp mr'didas de llygicme defensiva;
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IX, prestar ás autoridades superiores, com a ma~ima
brevidade, todas as informações que por esta!i lhe forem exigidas acêrca do serviço;
X, commentar e interpretar nas publicações mensaes e
annuaes os dados numericos apm'ados pela Inspectoria, levando a3 conhecimento das autoridades o resultado de seus
estudos.
XI. Forneerr ás diversas dependencias do Departamento
os elementos elucidativos que lhe forem solicitados, relativos
á eslatistiea mortuaria e de natalidade, assim como quaesquer outros que interessem aos servicos sanitario'> e se relacionem com as attribuições da Inspectoria.
XII, admoestar os funccionarws e propllr ao Director
Geral do Departamento a suspensão ou demissão daquelles
que forem passíveis dessas penalidades;
XIII, as,ignar os attestados de frequencia, mandar organizar as folha3 dos funccionarios e rubricar as contas de despPsas autorizadas e os pedidos de fornecimentos.
Art. 90. Serão dirigidos ,pelo Inspector, nos respectivos
trabalhos, o assistente, me.dicos ajudantes, cartographo, offieiaes, escl'ipturarios e auxiliares do mesmo serviço.
Art. 91. Ao assistente e aos medicos ajudantes compele
fazer o registro de obitos e casos de molestia, apurando a
mortandade e a morbidade, de accôrdo com a orientação seguida pelo Inspector. a quem ajudarão nos respectivos trabalhos.
Art. 92. Ao cartographo cumpre fazer todos os modelos,
cartogrammas e trabalhos graphicos ordenados pelo Inspector
o sens ajudantes.
Art. 93. Aos officiaes, escripturarios e auxiliares compete executar todos os trabalhos q.ue lhes {orem ordenados
pelo Inspector, assistente e ajudantes, ouvido aquelle na distribuiçã:3 do serviço.
TITULO III

, lnspectorla de Engenharia Sanitaria
CAPITULO I
fArt. 94. A Inspectoria de Engenharia Sanitaria terá a
superintendenr.ia. fiscalizacão e execução de todos os trabalhos
de engenharia sanitaria, sob a jurisdicção do Departamento
Nacional de Saude Publica.
. Art. 95. Ficarão a cargo da Inspeetori a os seguintes .c:.~·r
Vlços:
a) trabalhos de engenharia sanitaria, que hajam de ser
executados pelo Departamento Nacional de Saude Publica;
b) eHtur:lo de quaesquer problemas technicos de engenharia sanitarin que intcreRsem aos serviços das diversas depcndencias do Departamento;
c) fiscalização, sob o ponto de vista de hygiene e de
accôrdo com a H.epartição de Aguas e Obras Publicas dos manancias que abastecem ou vierem abastecer a Capital Federal;
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d) analysc periodica das aguas de abastecimento, afim
de verificar sua inocuidade e potabilidade, com auxilio dos
laboratorios do Departamento e de accôrdo com inst"rucções do
Director Geral;
e) estudo de todas as questões de hygiene relativas ao
serviço de exgottos de materias fecaes, de aguas servidas e das
aguas pluviacs das construcções;
f) projectos e direcção das construcções executadas pelo
Departamento Nacional de Saude Publica;
g) indicações technicas relativas ao fornecimento de ma1teriaes ao Departamento e o estudo, no ponto de vista technico,
das respectivas propostas;
h) organização de um archivo photographico relativo aos
proprios do Departamento e a tudo que diz respeito a obras
de hygiene e saneamento, cuja documentação seja de juteresse geral;
i) organização do cadastro de todos os terrenos e edificações pertenc0ntes ao Departamento Nacional de Saude Pu~
blica;
j) vistorias de predios e outros servioos requisitados pelas
diversas dependencias do Departamento;
k} ensaios relativos aos seguintes apparelhos sanitari03:
latrinas, caixas de descarga, mictorios, caixas de gordura,
ralos e syphões.

CAPITULO II
Art. 96. A' In&pectoria de Engenharia Sanitaria terá o
seguinte pessoal:
Inspector de engenharia sanHaria; um engenheiro sanltario-chefe; dois engenheiros sanitarios de 1a classe; dois engenheiros sanitarios de 2a classe; tres conductores de ser:vico; um desenhista de 1a classe; dois teroeiros officiae·s; dois
escripturarios; um cohtinuo e dois serventes.
CAPITULO III
ÃTTRIBUfQÕES E DEVERES DOS FUNCCIONAI\IOS

Art.

-~7.

Compete ao InspecLor:

a)' dirigir to{io o serviço fla Tnspecbria

de :Engenharia
Sanitaria. E:xperlindo a~ t!eces!~~:rias instrucções para a bôa
marcha do:; trabalhos technicoJ ou de expediente, dh~tri
buindo convenientemente e equitativamente, pelos funccionario.~ da Inspect_9ria, os encar,gos resped..ivos, tendo sempre
em vt:;;ta. a~1 3pt1does de cacla um, para •J fim de obter os n•elhores serviços;
. b) corresponder-se com o Director Geral do Departamento
Nacwnal de Saude Publica. com os directores, inspectores e
delegados de saude do mesmo DepartamentJ, e com todos os
chefes de repartições publicas em objcclo de serviço da sua
Inspectoria;
c) propor ao Director Geral do Departamento Nacional
de Saude Publica todas as medidas necessariag á boa ordem
e regular marcha dos serviço!; da Inspectaria;
·
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'd)' assignar o expediente da Inspectoria, visar as contas
de fornecimentos e assignar os pedidos de materiaes;
e} impôr as penas administrativas de sua alçada e julgar
os recursos das que forem impostas pelos seus subordinados,
na fórma do disposto no presente re-gulamento;
f) receber e distribuir o credito de prompto pagamento
quo lhe fôr destinado;
g) propôr ao Director Geral do Departamento Nacional
de Saude Publica os funccionarios de sua nomeação e fazer
as nomeações que forem de sua competencja, de accôrdo com
o previsto neste regulamento;
h) dar posse aos funccionarios da Inspectoria, de accôrdo
com o estabelecido neste regulamento;
i) impôr as penas disciplinares a qué estiver sujeito 'o
pessoal da Inspectoria. de accôrdo com o estabelecido na
parte geral deste regulamento;
j) apresentar ao Director Geral do Departamento Nàcional de ISaude Publica um ~esumo mensal dos trabalh::>s realizados c um relatorio annual.
Art. 98. Ao engenhei<ro sanitario chefe compete:
a) dirigir todo o pessoal de sua secção e distribuir, de
accôrdo com o Ins:pector, todos •::>s encargo~ que a ella forem
commettidos pelo 1p·resente regulamento, ficando responsavel
pela bôa marcha dos serviços respectivos:
b) entender-se ou corresponder-se com o inspector, sobre
ohjeclo de serviço, cumprindo e fazendo cumprir as suas determinações;
c) fazer as inspecções que julgar necessarias para conhecimento da marcha do trabalho sob sua direcção;
d) fiscalizar o serviço a seu cargo, assignando os papeis
resp ccti vos;
e) comparecer diariamente á séde da Inspectoria, quando
não Psteja officialmente em serviço fóra desta capital;
f) encaminhar ao inspector, depois de convenientemente
it~formados, todos os papeis relativos a serviços sob sua direcção;
g) levar ao conhecimento do inspector tudo que se relacione com a boa marcha e melhoria dos servicos;
h) apresentar ao inspector, até o dia cinco de cada mez,
um resumo mensal dos trabalhos executados no mez antecedente, e, até o dia 15 de janeiro, um relatorio annual, relativo
ao anno findo;
Art. 99. Compete aos engenheiros de i a classe:
a) cumprir e fazer cumprir as determinações expedidas
pc~lo inspect.or ou pelo engenheiro sanitario-chefe:
b) comparecer diariamente á séde da Jngpectoria, afim
de receber instrucções do inspector ou do engenheiro sanitario chefe;
c) comparecer ás visitas sanitarias. de accôrdo com a desingação do engenheiro sanitario chefe;
d) comparecer com a necessaria frequencia, a juizo do
inspector, aos serviços externos sob sua alçada, ficando responsavel dirccto pela boa marcha c boa execução dos mesmos
trabalhos;
e) informar, depois de· estudo detido, os papeis que lhe
forem distribuídos pelo engenheiro sanitario chefe;
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f) propor ao engenheiro sanitario chefe as providencias
ou melhoramentos que julgar convenientes ao bom andamento, á perfeita execuç.ão e á economia dos serviços a seu
cargo;
a) apresentar mensalmente ao engenheiro sanitario chefe,
até o terceiro dia util de cada mez, um resumo dos trabalhos
executados durante o mez anterior, juntando-lhe as observac.õcs relativas ao servi co que julgar convenientes.
Art. 1CO. Aos engenheiros de 2• classe compete:
a) desempenhar os encargos dos engenheiros do ta classe,
~tu ando os substituírem;
b) cumprir e fazer cumprir as determinações recebidas
dos engenheiros de 1a -classe, quando estiverem trabalhando
sob suas ordens.
Art. 101. Aos conduc.tores de servi co compete:
a) executar todas as attribuições que lhes forem commettidas pelo inspector;
b) substituir os engenheiros de 2• classe, quando tiverem
tit.nlo de engenheiro civil;
c) desempenhar as attribuicões dos engenheiros ae segunda, quando os substituírem:
d) executar todos os trabalhos que lhes forem distribuídos pelo engenheiro sanitario c'hefe e concernentes ao
serviço em .que trabalharem.
Art. 102. Ao desenhista compete desempenhar todos os
serviços que lhes forem indicados pelo inspector ou pelo engenheiro sanitario chefe.

CAPITULO IV
DISPOSIÇÕES GERAFS, EXPEDIENTE E ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 103. Os engenheiros da Inspectoria poderão ser aproveit.ados para commissões de estudos ou quaesquer outros trabalhos que tenham de ser executados pelo Departamento Nacional de Saude Publica do Districto Federal, levada em conta
a capacidade profissional, a criterio do inspector e mediante
designação do Director Geral do Departamento.
Art. 104. Quando necessario, o Inspector poderá propor
ao Director Geral do Departamento, o c~ntracto de profissionaes technicos para a execução de serviços extraordinarios.
Art. 105. O expediente da Inspectoria será de seis horas,
podendo ser prolongado pelo lnspector, de accôrdo com as
exigencias do serviço.
Art. 106. Todos os funccionarios technicos, salvo motivos justificaveis, a criterio do Insp·ector, deverão comparecer
diariamente á repartição e permanecer em trabalho intern:>
ou externo durante as horas de expediente.
Art. i07. O Inspector de Engenharia BanHaria poderá
destacar para quaesquer serviços fóra dJ Districto Federal os
funccionarios technicos, que terão, nesse caso, uma ajuda de
custo e as diaria~ que forem fixadas pelo Direct::>r Geral do
Departamento.
Paragrapho unico. As diarias deverão variar de 10$
a 50$, de aecôrdo com as condições de carestia da vida,
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na séde do trabalho, salvo ca·sos especiaes, a criterio do Direcf.or Geral do Departamento Nacionai de Saude Publica, com
approvação do MiniRtr•o da Justiça e Negocias Interiores.
TITULO IV

Serviço de Propaganda e Educação Sanitaria
CAPITUUO I

Art. 108. Ao Serviço de Propaganda e Educacão Sanitaria, directamente .subordinado á Directoria Geral do Departamento, compete promover a maior divulgação possível
das noções de hygiene pessoal e publica.
Paragrapho unico. Ficam fóra de sua alçada os serviços
de educação individual nos domicílios e nos dispensarias do
hygiene, de que se incumbirão os funccionarios subordinados
a outras secções do Departamento ..
Art. 109. Para o desempenho da instrucção collectiva
que lhe é affecta a Inspectoria fará:
a) a organização de folhetos, cartazes, circulares, etc.,
que contenham noções de hygiene, illustradas e es·cripfas na
linguagem mais simples possível;
b) a publicação de um pequeno jornal illustrado, destinado ao mesmo fim de educação popular o cscripto dentro das
mesmas normas;
c) a publicação periodicá de um ou mais boletins, destinados: primeiro, a divulgar entre medicos, profissionaes de
saúde publica e demais pessôas instruídas, os recentes progressos da cultura sanitaria especializada, devendo adquirir
para isso a documentação necessaria, constante de relatorios,
revistas, livros, etc.; segundo, a conter resumos dos trabalhos
mais interessantes, realizados nos differentes serviços do
:saude publica;
d) à organização ou adaptação de films de educação sanitaria, .que deverão ser tambem utilizados pelas demais de.pendencias do Departamento, a juizo do Director !Geral;
e) o accôrdo com chefes de sexviços publicas, com sociedades particulares, estabelecimentos de diversões, etc., para a
exhibição dos referidos filrns e. para a realização de outras
fórmas de propaganda;
f) a promoção de conferencias de propaganda de preceitos
hy.gienir,os, no~ lagares em que o Director Geral aclhar que a
acção do Serviço de Propaganda e Educação Sanitaria deva
reforçar a das outras divisõe·s do Departamento, ás quaes esta
obra educativa estiver tambem confiada;
g) a inserção, na imprensa diaria, ou em outros periodicos, de artigos, noticias, communicações, etc., que esclarer;am
detC'rminadas questões de hy.giene e saúde publica;
h) a acquisição do material de propagan!ia mais necessario, cujo preparo fique fóra das conveniencias economicas do
Serviço;
i) o a.in~te, em casos especiaes, c com approvação do Ministro da Justiça e Negocias Interiores, do~ serviços de pessOal!!
e:lprtzP•s qne n:í.o pertençam ao quadro do Doparlamrnlo, para
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a exeeução de conferencias, illustrações e outros trabalhos de
propaganda;
j) a organização de exposicões de hygiene e saúde publica qos logares determinados pelo Director Geral;
/c) a organização e manutenção de um museu de hygiene
o saude publica, .c a conservação da hibliol heca do Dennrtamento;
l) o int.ercambio de. publicações scientificas do Departamento com as do mesmo genero editadas, em outros naizes,
por serviços offidacs, associações particulare'S, etc.;
m) a prestação de quaesqucr informações sobre os ser_.
viços de saúde publica e sobre questões de hygiene que forem
solicitadas por autoridades nacionaes e extrangeiras, ou por
particulare'S, aos quaes se verifique ser util satisfazer.
Art. 11 O. A distribuição dos folhetos, cartazes, circulares,
jornaes, boletins, etc., sertá feita pelo Ser.viço de Propaganda e
Educação Sanitaria, directamente, e pe.las demais divisões do
Departamento.
Art. 111. Na organização da propaganda c educação sanHnrJa devem ser ouvidos sobre a respectiva orientação os
chefes dos serviços correspondentes do Departamento.
Art. 12. Os chefes de serviço do Departamento fornecerão ao Director Geral suggestões sobre a maneira de serem
executados os trabalhos de e.ducação e propaganda sanitarias,
quando estes interessem aos assumptos a seu ca:rgo.
CAPITULO I1
Art. H 3. Os fnnccionarios .tcchnic.os do 'Serviço do Propaganda e Educação Sanitaria 'Serão designados pelo Director
Geral dentre os medicos de outras de,pendencias do Departamento, que offereçam aptidões especiaes para os respectivos
serviços.
Parngrapho unico. Cada uma das divisões do Departamento que necessitar de material de propaganda poderá ter
um ou mais representante:s no Serviço de Propaganda e Educação .Sanitaria, cabendo a sua indicação ao chefe respectivo.
Art. H·L O pessoal technico e administrativo desta secção
será o constante do seguinte quadro:
Um ohefe do Serviço;
Inspectores sanitarios em numero variavel, destacados do
quad:r.o respectivo;
Um escripturario;
Dois auxiliares de cscripta;
Um encarregado da bibliotheca;
Um conservador do museu;
Dois guardas sanitarios;
Dois guardas;
Um encarregado do archivo;
Dois serventes.
Ao chefe do Serviço compete:
I. Superintender os serviços administrativos do Sm"viço
de Propaganda, de maneira a lhes imprimir a maxima efficieneia e regularidade.
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li. Dirigir M serviços t·echnicos, de maneira que o preparo do material de propaganda obedoça a rigorosa orientação
scientifica.
III. Procurar um entendimento cordial com os individuas ou organizações que possam facilitar a expansão da
propaganda sanitaria em qualquer ponto do paiz.
IV. Estudar e ernittir parecer sobre as que.stões .que lhe
forem propostas pelo director geral, ao qual tambem alvitrará
providencias necessarias ao bom andamento dos servic.os.
V. Apresentar ao dire.ctor geral um boletim mensal e um
relatol'io annual dos serviços executados pelo Serviço de Propaganda e Educação Sanitaria.
VI. Admoestar os funccionarios c pro pôr ao Diroctor
Geral do Departamento a suspensão ou demissão daquelles
que forem passíveis destas penalidades.
VII. Assignar as folhas de vencimentos do pessoal, as
contas de dP.spcsas autorizadas e os pedidos de fornecimentos.
VIII. Receber e cumprir fielmente as ordens ornanadas
do Director Geral.
IX. Prover a direcção da bibl iotheca c a sua organização
systematica.
X. Prorogar o expediente, quando julgar necessario.
Art. 115. ·Aos inspectoros o sub-inspectores sanitarios
compete fat:er o plantão diario e executar os serviços que o
inspeelor lhes distribuir, preparando o material de propaganda de accôrdo com os principias estabelecidos neste re·
.g-ulamento.
Art. 116. Ao escripturario compete:
I. Preparar o expediente da secção, de accôrdo com as
indicações que lhe. forem fornecidas.
li. Fazer a folha de venc.imcntos e incumbir-se da cscripturação dos pedidos e contas.
UI. Inscrever nos livros respectivos a carga e descarga
do material da secção.
IV. Abrir e encerrar diariamente o livro de ponto, que
serú assignado por todos os funccionarios.
fV. Provide.nciar para a prompta remessa das publicações
c correspondencia da secção.
VI. Executar e fazer executar os demais serviços neces~arios, que lhe forem confiados pelo inspector ou pelos funccionarios tcclmicos por este autorizados.
Art. 117. Ao encarregado da bibliotheca compete:
I. Guardar todos os livros, manuscriptos, impressos, collccçõcs de leis e do Diario Of{icial, memorias, jornaes, revistas, relatorios, inst:::'ucções, boletins, eircula['es, fórmulas,
conselhos proophylacticos e de propaganda. etc., conservando-os
em devida ordem.
II. Organizar, por classes, correspondentes aos varios
ramos do quo tratarem, c por assumptos e especialidades, o
catalogo dos referidos livros e manuscriptos, classificando-os
devidamente com rotulos c indicaçõe.s necessarias.
UI. Fazer toda a .escripturação necessaria á regularidade
dos trabalhos. de modo que se possam encontrar, immedia.tamente, os livros, manuscriptos e documentos e conhecer, o
seu destino.,
IV. Ter, sempre, convenientemente organizadas collecta~
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neas de instrucções, circulares, fórmulas, regulamentos, impre.ssos, regimentos internos dos estabelecimentos, boletins,
conselhos prophy,laticos e de propaganda.
V. Fazer expedir, para distribuição, os impressos, fórmulas, relatorios, synopses, boletins, instrucções, circu1ares, conselhos e demais publicações do Departamento, do accôrdo com
as ordens que receber.
VI. Ministrar, para consulta, os elementos de que dispuzror, mcdianf.c pedido por esr;ripto, pelo prazo maximo de
quinze dias, c com a prévia autorização do chefe do Serviço.,
VII . .Organizar, para ser tida sempre em dia, uma collecção completa dos regulamentos de todos os se.rviços da fiepublica, c bem assim colleccionar as publicações, feitas no
paiz e no estrangeiro, que interessem aos assumptos a cargo
do De.partamento, propondo as medidas convenientes para
consecw;ão desses fins.
Art. 118. Aos auxiliares de escripta, ao guarda do museu
c restantes funccionarios compe.te executar os serviços .que
lhes forem distribuídos pelo escripturario, Je accôrdo com
as ordens do chefe do !Serviço.
Art. H 9. As publicações do Serviço de Propaganda e Edu·
cação Sanitaria terão, sempre, caracter impessoal, salvo as
excepções approvadas pelo üirector Geral.
TITULO V
Inspectoria de Prophylaxia da Lepra e das Doenças Venereas
aAPITUlLO I
OBJECTO DA INSPECTORIA E A'ITRIBUIÇÕES DOS FUNCCIONARIOS

Art. 120. A Inspectoria de Prophylaxia da Lepra e das
Doenças Venereas tem por fim superintender e. orientar o serviço de combate a estas doenças em todo o territorio nacional.,
Paragrap'ho uni co. Terá um regimento intexno, organizado pelo Director Geral do Departamento de Saude Publica e
approvado pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores.
Art. 121. Ao inspector de prophylaxia da lepra e das
doenças venereas caberá a direcção dos serviços no Districto
Federal, assim como a orientação technica dos mesmos serviços em todo o paiz .
Art. 122. Na zona urbana do Districto Fedeval, c nos
Estados ou municípios em que não haja ser\'iço rural, a prophylaxia da lepra e das doenças venercas ficará directamente
a cargo da Inspectoria; ua zona rural do Districto :Federal e.
fóra delle, este serviço será executado por iuLermedio das
cornmissões <1e saneamento rural.
§ 1o. Nas commissões de saneamento rn T'al incumbi dai
de realizar o serviço de combate á lepra e ás doenças ven~
reas, havet·á um inspector sanitario daquellas c.ommissões, encarregado de tudo quanto se relacionar com esse servico e
mais o pessoal necessario destacado das mesmas, a criterio
do Director Geral do !Departamento.
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§ 2°. O servióo de prophylaxia da lepra e das doenças
venereas, na zona rural do Districto Federal, será superintendido administrativamente pelo director de Saneamento
Rural, auxiliado pelos empregados da mesma directoria, PO'
dendo ser admittido pessoal technico, a criterio do director,
geral.
§ ao. Onde não nouver serviço de saneamento rural, e
havendo creditos para a despeza, será nomeado um chefe do
serviço dircctamente subordinado á Inspectoria.
§ 4. O Director Geral do Departamento expedirá instrucções para a execução dos serviços de que trata esse paragrapho.
Art. 12a. Os inspectores e sub-inspectores que servirem
na Inspectoria, serão escolhidos dentre os que tiverem conhecimentos especialisados em relação á lepra e ás doenças
venereas, a criterio do inspector. Do mesmo modo, serão
escolhidos os inspectores incumbidos da prophylaxia daquellas
doenças nas commissões de saneamento rural.
Art. 1.24. A installaç.ão e funccionamento de leprosarios,
hospitaes e dispensarias e as despesas relativas ao serviço de
prophylaxia da lepra e das doenças venereas nas zonas ruraes.
oorrerão por conta dos fundos especiaes de que trata o art. 12
do decreto n. 31.987, de 2 de janeiro de 1920.
Art. J25. A Inspectoria superintenderá igualmente a execução das disposições regulamentares relativas ao cancer, no
Districto Federal.
Art. 1?6. A Inspectoria de prophylaxia da lepra e das
doenças vene.reas terá o seguinte pessoal technic~ e adrn.inistrativo:
·
1 inspector;
1 assistente;
1 ao official;
1 ajudante de almoxarife;
2 escripturarios;
1 dactylograp:ho;
f porteiro;
1 continuo;
2 serventes.
Paragrapho unico. Terá, além desses funccionarios, medicos, internos, enfermeiros, enfermeiras, guardas, serventes e
demais empregados commissionados, designados pelo Inspector, com autorização do Director Geral e de accôrdo com a
tabella annexa.
Art. 127. Os serviços de propaganda e educação sanitaria,
relativos á lepra, ás doenças venereas e ao cancer, 'Serão orientados em todo o paiz pela lnspectoria respectiva, que terá um
representante junto do Serviço de Propaganda.
Art. 128. Compete ao inspector de prophylaxia da lepra
o das doenças venereas, além das attribuicões geraes regulamentares, o seguinte.:
ti. Superintender .e dirigir, de accôrdo com o regulamento, os f3erviço3 da Inspectoria, Pll?pondo B solicitando .ao
Director Geral do Departamento NaciOnal de. Saudc Publica
as providencias precisas para o bom desempenho de suas
funcções;
II. Distribuir e fiscalizar os trabalhos dos fm:ICciona0
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rios technicos e administrativos da Inspectoria, dando-lhes
as instruccões necessari as;
III. Dar posse aos funccionarios da Inspectoria, de
accôrdo com o regulamento; nomear, admoestar, suspender e
demittir os empregados cuja escolha de si depP.nder; admoestar os de nomeação superior, e propôr a nomeação, suspensão
ou dispensa dos demais;
IV. Assignar as folhas de vencimentos dos empregados e
rubricar as contas de despesas autorizadas c os pedidos de
fornecimentos;
V. Observar fielmente as ordens que re.ceber do Director
Geral do Departamento 'Nacional de Saudc Publica, a quem
communicará todas as occorrencias relativas ao serviço;
VI. Estudar e cmittir parecer sobre todas as questões
referentes ao serviço que l'he forem propostas pelo Director
Geral do Departamento;
VII. Julgar os l'ecursos e impôr as pe.nas de que trata
o art.
;
VIU. Requisitar os exames bacteriologieos, os expurgos,
as desinfecções e as remoções de doentes;
IX. Apresentar ao Director Geral do Departamento um.
boletim mensal dos serviços a seu cargo e, no principio de
cada anno, um rel::ttorio circumslanciado;
X. 'Ürganizar e expedir as instrucções regulamentares
neccssarias á boa marcha dos serviç,os;
XI. Organizar o regimento interno dos diversos estabelecimentos que dependerem da Inspectoria, submettendo-os
á approvaÇão do Director Geral do Departamento;
XII. Fiscalizar todos os serviços da Inspectoria, inclusive
os que se fizerem mediante ajuste com as diversas corporações, hospitaes, policlínicas, dispensa rios, etc. ;
XIII. Requisitar ao Departamento Nacional de Saude
Publica o supprimento dos medicamentos necessarios, para
attcnder aos pedidos dos dispensarias e hospitaes;
XIV. Inspeccionar, periodicamente, os hospitae.s de isolamento da lepra e doenças venereas, nos termos do art. 315
deste regulamento.
Art. 129. O assistente será nomeado, em commissão, por
proposta do inspector, podendo ser um inspector sanitario ou
medico de reconhecida competencia no assumpto, estranho á
repartição. Compete ao assistente, além de. outras attribuiçõe.s geraes regulamentares, o seguinte:
I. Auxiliar o inspector em todos os seus trabalhos e
incumbir-se especialmente dos que por elle forem designados;
li. Substituir o inspector em seus impedimentos;
IH. Superintender e fiscalizar directamente os servicos
de expediente, secretaria e almoxarifado, e os dos demais
funccionarios technicos e administrativos;
IV. Providenciar quanto aos fornecimentos que devam
ser feitos á repartição;
V. Organizar com os empregados da secretaria, annualmente, o orçamento das despesas;
'VI. Despachar, com a declaraçã.o de urgente, e na ausencia e por ordem do inspector, os papeis quo por sua ~atu
reza exijam prompto andall!ento;
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VII. Cumprir fielmente as determinações que lhe forem
feitas pelo inspector, -communicando-lhe todas as occorrencias
relativas aos serviços;
Art. 130. Aos inspectores c sub-inspectores designados de
aeeürdo co'm o art. 123 compete, além de outras attribuiçõe.s
regulame.ntares, o seguinte:
I. Receber e exe-cutar promptamente todas as ordens de
scrvü.~o que lhe forem dadas pelo inspector ou pelo assistente;
li. Formular parecer sobre qual'quer assumpto de serviço, quando lhes fôr exigido pelos seus superiores hierarchicos;
III. Comparecer diariamente á Inspectoria, assignando
o respectivo livro de ponto, devendo alli permanecer durante
o tempo do plantão o attender promptamente a tudo quanto
occorrer;
IV. Verificar todas as reclamações ou denuncias que receberem, assim como tudo que lhes constar e de que possa
resultar prejuízo á saudc :Jublica, tomando as providencias
neccssarias, impondo as penas que lhes competirem, lavrando
os autos para a imposição das que forem de alçada do inspector, na fórma do Capitulo I, Parte VI do presente regulamento;
. ..
V. Superintender os trabalhos e fiscalizar os serviços
dos funccionarios sob sua jurisdicção, sendo por tudo responsaveis;
VI. Assignar os attestados de saude e bem assim os
cditaes;
VII. 4<\prescntar dhriamcnte parte escripta do trab;alho
realizado;
VIII. Examinar, com o maximo cuidado, os casos de lepra
notificados, empregando os meios necessarios para esclarecer,
o diagnostico;
IX. Requisitar, em nome do inspector, os exames de. Iaboratorio, os expurgos, as desinfecções e as remoções de
doentes;
·
X. Fazer a vigilancia 8anitaria regulamentar dos leprosos e suspeitos de infecção leprosa, e bem assim a dos
hospitaes e asylos de leprosos, organizando as respectivas
fichas -cen8itarias;
XI. F'iscaliza'r, de •accordo com insflrucçõ.e.s da Inspectoria, os serviços dos estabelecimentos nosocomiaes e dispensarias, communicando ao inspector as falhas ou irr.egular·idades observadas;
XII. Communicar á Inspectoria, afim de serem solicitadas as ne.cessarias providencias, as infracções do regulamento sanitario de ,que tiver conhecimento, referentes ao
exercício da medicina e da pharmacia em suas relações com
a lepra, as doenças venereas e o cancer;
XIII. Fazer, com a maior dedicação e cuidado, a parte
que lhes couber da campanha de educação hygienica contra
a lepra, as doenças venercas e o cancer;
XIV. Incumbir-·se, com interesse., do estudo de questõe3
relativas ao serviço, e de que tenham sido encarregados pelo
inspector.
Art. 131. Incumbe ao ajudante de almo:xarife:
I. Ter sob sua guarda e responsabilidade o archivo da
repartição e todos os objectos a ella pertencentes;
i
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II. Ter sob sua guarda e responsabilidade os medicamentos recebidos do Departamento Naoional de Saude Publica, só devendo entregai-os a outrem mediante requis1ção e
recibo devidamente feitos;
III. Escripturar minuciosamente, em livros especiaes,
as entradas e sabidas de medicamentos e de antros objectos,
sob sua guarda, com a respectiva data e a indicaç-ão da pessoa
que requisitar e da que autorizar o fornecimento;
IV. Apresentar todos os rneze.s, ou na occasião em que
fôr pedido, um balanço do movimento de entrada e de sabida
de medicamentos e annualmente um balanço geral do serviço
a seu cargo;
V. Cumprir fielmente as ordens que rece>ber do inspector, em ma teria de serviço.
.
Art. 132. Os demais funccionarios e empregados subalternos da Inspectoria terão as attribuições geraes constantes
do Regulamento do Departamento Nacional de Saude Publica,
e deverão cumprir as ordens que receberem do inspcctor, do
assistente ou de seus superiores hie.rarchicos.
CAPITULO H
PROPHYLAXIA ESPECIAL DA LEPRA

Art. 133. Quando fôr notificado um caso suspeito rte lepra, como tal considerado pela autoridade sanitaria, ficará o
enfermo sob vjgilancia, deverido o medico assistente confirmar
a notificação logo que tenha positivado o diagnostico.
Art. 134. A notificação poderá ter caracter confidencial,
désde que ·a isso não se opponbam interesses maiores da
saudá conectiva e que o enfermo assim o queira. Nesse caso
será guardado, em registro especial, o nome por extenso, indicando-se o mesmo pelas iniciaes nos demais documentos.
Art. f35 ..No Districto Federal a notificação será feita á
Inspectorfa de Prophylaxia da Lepra ou ás delegacias de saude
da zona em que residir a pessoa notificada, competindo a
e.st'âs commuhicar. logó o facto ÚÃ}uella Inspectoria. Fóra do
Di~tricto Federal. será feita ao respectivo chefe de serviço de
:prop.hylaxiâ. rural ou á autoridade sanitaria designada pelo
~Governo Federal.
Art. 136. O medico, qué examinar individuo doente ou
suspeito de lepra, deverá scieritificar-lhe, p~ra os objectivos
de próphylaxia, do caracte.r contagioso da doença, com a neeessa.ria prudencia, de modo a não lhe abater o moral, devendo ainda, quando julgár preciso, levar o facto ao conhecimento da família. Além das recommendações que julgar
convenientes, relativas aos meios de evitar a transmissão,
fornecerá ao cliente os conselhos impressos, para tal fim organizados pela Inspect.oria de Prophylaxia da Lepra.
Art. f37. O medico, sempre que puder, informará á repartição sanitaria si o caso pre.sente já fôra notificado em
qualquer épocá ou em qualquer lagar do territorio nacional.
Isso mesmo verifisará a repartição antes de considerai-o caso
novo para os effeitos da estatística.
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Art. 138. O isolamento nosocomial será l'1tto. conforme
indicação, em estabelecimentos fundados pelo Governo Federal, pelos governos estaduaes ou munwipae::; ou por pe5soas
e associações privadas, de accôrdo com instrucções ex:pr;uidas
pelo inspector de Prophy!axia da Lepra.
Paragrapho uni co. O isolamento nosocomial I e.rá sempre
em vista as preferencias do doente por detPI'rninado locai e
as vantagens medicas e hyg1enicas, julgadas em cada caso
pela autoridade sanitaria.
Art. 139. Os estabelecimentos nosocom!aes serão os; seguintes:
.1
a) colonias agricplas;
b) sanatorios ou hospitaes;
c) asylos.
§ 1°. As colonias agrícolas, sempre preferíveis, deverão
ter bastante amplitude para nellas se poder estabelecer uma
verdadeira villa de leprosos, e, além das condições que asse:;urem do melhor modo os seus fins, de.verão ter hospitaes
pa1·a os ·que necessitarem cuca de doenças e affecçõ-es intercurrentes, creche, orphanato e asylo para os incapazes.
~ 2°. Os sanatorws, hospitaes e asylos, só admissíveis
quando as condições locaes e outra;:; o permittirem, ou o reduzido numero de doentes dispP.nsar o estabelecimento de uma
colonia, terão por fim principal multiplicar as casas de isolamento na medida do possível, junto dos fócos, afim de facilitar a segregação dos leprosos. Deverão ser estabele.cidos
em logares onde. a par das melhores condicões hygienicas,
existam amplos logradouros para os isolados.
Art. 140. Para os estabelecimentos da lettra a do artigo
anterior, serão de preferen~ia enviados, além dos que o desejarem, os que forem ainda capazes de pequenos trabalhos, r~
gulados seg-undo prescripção medica; tmra os da lettra b,
aquclles que residam nas proximidades, tendo-se tambem em
vista as vantagens ou düsvantagens que lhes possa trazer o
tratamento de sanatorio ou de hospital; para os da lettra c,
os doentes que se invalidarem, levando-se tambem em conta
sua visinhança do local.
Art. 141. A installação de estabelecimen~os destinados a
leprosos obedecerá ás condições de conforto e aprazibilidade
para os doente.s e de protecção pàra as populações visinhas,
ficando subordinado o funccionamento delles a instrucções
expedidas pelo Director Geral, depois de approvadas pelo
ministro da ..Tustiça e Negocias Interi.ores.
.
.
Art. 142. O isolamento nosocom1al dos leprosos, mclustve
o transporte para o estabelecimento, será feito a expensas dos
poderes publicos, tendo-se em vista as condições sociae.s dQ
doente.
§ 1o. Haverá, nos nosocomios, accommodl~t~ões para doentes contribuintes, que pagarão as despesas de isolamento e
de transporte, conforme fôr determinado no regimento interno
do estabele·cimento.
§ 2°. Aos funccionarios publicas poderão ser concedidas,
quando solicitadas, a juizo do Governo, as necessarias facilidades para que se isolem de accôrdo com as suas condiçõe!}·
sociaes.
Art. Há . ~enhurn doente de lepra poderá ser isolad~ em
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noso~omio, ou domicilio, sem prévia verificação do diagnostico pela Inspe.ctoria de Prophylaxia da Lepra.
§ 1o. Notificado o caso, confirmado ou suspeito, a autoridade sanitaria aue receber a denuncia communicará o facto
á Inspectoria de ·Prophylaxia da Lepra, que. far.1 seguir um
inspector sanitario para o domicilio do doente afim de examinai-o. Quando a denuncia fôJ' dada ao chefe de prophylaxia rural, serão por ellc tomadas as necessarias providencias.
Quando não fôr encontrado o domicilio ou o doente, se.rá o
caso levado ao conhecimento da autoridade sanit.aria, que
providenciará para sua descoberta c Yel'ifica:·ú qual o rcsponsavel pelo facto.
§ 2°. O doente que residir em habitação particular, uma
vez que a casa cffereça condições exig~das e que os out ro:3
moradores se conformem com a rr.solu~,;ão da autoridade .5anitaria, poderá nclla nguardar, sub vigilancia, a verificação drJ
diagnostico.
§ 3°. Fóra deste caso a transferr.ncia se fará desde logo
para local de isolamento provisorio.
§ 4°. Si a pessoa notificada negar-·sc no exame, será requisitado auxilio da policia para execução dessa providencia
e para o respectivo Isolamento, uma vez o diagnostico cemfirmado.
§ 5°. Será permittida a presença de medico da confiança
da pessoa, doente ou suspeita, ao exame destinado a verificar
o diagnostico da lepra.
§ 6°. O exame deverá ser tão completo quanto possível,.
empregados todos os meios de pesquisa clínica, microsc·opica
e sorologica acaso indicados, organizando-se uma ficha onde
serão declarados quacs os principaes symptomas present~s ou
ausentes e que sirvam, conforme o ca:-3o, para uffirmar, inífirmar ou suspeitar da existencia da lepra. Smnpre que fôr
possível, serão co:1servadas, convenientemente nrehivadas, as
provas dos examr.s de laboratorio ou outras a q!Je se houver
procedido. Uma cópia da ficha, com a documentação experimental possível, obtida do laboratorio, deverá sempre ser enviada pa:-a esse fim á Inspectoria ua Lepra, onde quer que
tenha sido feito o exame, e bem assim ao estabelecimento nosooomial para onde fôr .o doente enviado ..
§ 7°. Si o diagnostico apresentar difficuldades e si, a
juizo da autoridade Ranitaria que examinar o doente, não se
puderem !irar conclusões positivas. serão pedidas providencias
ao inspector de Prophylaxia da !Lepra. Si este julgar conveniente, poderá commetter o esclarecimento do diagnostico
a e.specialista estranho á repartição.
§ 8°. Fóra do Districto Federal os exames serão feitos
pelo inspe-ctor de Saneamento Rural especialmente ir!cumbido
desse serviço, podendo o chefe do serviço de saneamento mandar
ouvir especialista estranho á repartição, nas condições do
paragraphô anterior.
§ 9". Todos os exames de laboratorio serão requisitados
aos laboratorios bacteriologicos do Departamento Nacional de
Saude Publica, que deverão fornecer os documentos experimentaes possíveis, afim de serem enviados á Inspeotoria e ao
estabelecimento nosocomial para onde fôr o doente enviado.
§ iO. Na hypothese de serem negativos os exames de
laboratorio, poderá ser o diagnostico esclareyido pelo exame

clinic~.

N~sse ~aso observar-se-no as instruccões especiae.s
pelo msp~ctor de Prophyla:xia da Lepra, nas quaes
serao IndiCados os s1gnaes que autorizem a considerar o caso
confirmado ou a declarai-o suspeito •
.Art. 144 .. Da conclusão do exame poderá haver, sem
effe1to suspensivo, recurso para o Director Geral do Departamento.
P::tragrapho uni co. Nesse caso, será nomeada, pelo Di~
rector Geral, uma commissão composta de dois medicas do,5;
hospitaes de isolamento ou de dois inspectores sanitarios,.
q.ue não tenham se.rvido no exame, e de dois outros espeoialJ~tas de reconhecida competencia, estranhos á repartição ...
S1 o resultado do exame fôr negativo, cessarão quaesquer
providencias sanitarias tomadas e.m relação ao caso notificado; si, porém. elle autorizar a suspeita ou confirmar o diagnostico, executar-se-ão as determinações regulamentares em
vigor.
Ar L. 145. Desde que a autoridade sanitaria tenha conclui do pe.lo diagnostico positivo da lepra, levará o facto ao
conhecimento do doente ou de quem por elle responder, no..:
tificando-lhes tambem a obrigatoriedade do isolamento e a
liberdade que fica ao doente de levai-o a effeito em seu
proprio domicilio ou no estabelecimento npsocomial que lhe
convier.
Paragrapho uni co. Salvo accôrdo que regule especialmente o assumpto, terão preferencia, para isolamento nas teprosarias, os doentes domiciliados, nos termos da lei, no Estado ou município onde forem situados aquelles estabelecimentos. Os doentes vindos de outros Estados ou municípios
só serão recebidos após prévia annuencia das autoridades
sanitrurias do local para onde se destinem, cumprindo-se,
nesse caso, as determinacões do art. H do decreto n. 3.987,
de 2 de janeiro de 1920. Caso não tenha sido obtida annuencia
prévia, serão os doentes reenviados ao local de sua residencia.
Art. 146. Nas colonias de leprosos permittir-se-á a internação á sua -custa de pessoa adulta que queira acompanhar
c doente; si, porém, a pessoa que acompanhar o leproso fõr
o outro conjuge e não tiver recursos, o Governo poderá conceder a internação gratuita.
Paragrapho uni co. Si a pe~soa sã, internada, resolver em
qualquer tempo retirar-se, deverá submetter-se a exame medico e á vigilancia durante o tempo que fõr julgado conveniente, a juizo da autoridade sanitaria.
Art. 147. Haverá nos esta"Qelecimentos nosocomiaes um
pavilhão de observação para os doentes que, a juizo medico,
devam ser submettidos a novo e rigoroso exame antes do internamento definitivo. Em caso de discordancia de diagnostico, resolverá o inspcctor, podendo mandar proceder a novo
exame.
Art. 148. Nos estabclecime11tos de leprosos, além das disposições já dete.rminadas e das que forem prescriptas em seus
regimentos internos, serão observadas mais as Sfguintes:
a) os doentes manterão rigoroso asseio corporal e os
portadores de lesões abertas deverão tel-as sempre tratadas
e occl usas. Deverá ·haver o maior cuidado na desinfeccão
exp~ed1~as.
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dos excretos, tendo-se em vista todas as vias de emissão de
ibacillo;
b) os docnte.c; que apresentarem accidentes febris frequente:s, e o~ habitualmente apyreticos durante as phases de
reaccão febril, serão isolados em pavilhão especial, rigorosamente protegidos contra os mosquitos;
c) os domicílios dos leprosos, de qualquer categoria,
serão protegidos contra os mosquitos e moscas e soffrerão
expurgos periodicos, afim de corrigir as falhas possíveis da
proteccão mecani-ca;
df haverá em todo o e~tabelecimento o maior cuidado em
ievita!'-se a procre!lção de insectos hematophagos, na área em
sua volta. Até ccrc.a de 1.000 metros de raio. a juizo da autorid31de sanitaria, será tanto quanto possível evitada a procr·eação de culicidios c mos·cas;
e) não deverá se.r opposto obstaculo á vida commum dos
esposos que nisso consintam, sujeitando-se o conjuge são á
mais restricta vigilancia medica. Nestas condições, ou quando
ambos forem doentes, poderão cohabitar em departamentos
especiaes do estabelecimento;
f) os filhos de leprosos, embora um só dos progenitores
.seja doente, serão mantidos em se~ç5n:; especiaes, annexas ás
áreas de pe.ssoas sãs do estabelecimento, para onde serão
transportados logo depois de nascidos;
o) essas mesmas creanças não deverão ser nutridas ao
.seio de urna ama e não serão amamentadas pela propria mãe
si esta fôr leprosa;
h) os empregados do estabelecimento que mais directamente tratarem com os leprosos, serão, quanto possível, tirados dentre os leprosos validos, de modo a ser utilizado o
mínimo de pessoas indemnes;
i) os utensilios e objectos manuseados pelos leprosos
serão de.stinados ao seu uso exclusivo, e. em hypothese alguma, serão objecto de venda, troca ou dadiva a pessoa sã;
;) os detentos leprosos serão recolhidos a local adequado
nas colonias.
Art. 149. 86 é permittido o isolarrlento de leprosos em
bospitaes communs ou casas de saude, nos termos do art. 469.
Neste caso. taes estabelecimentos deve.rão subordinar-se ás
determinações especiaes da Tnspectoria de Prophylaxia da
Lepra, importando a infraccão de.llas na retirada da concessão, que será sempre a titulo precario.
Art. 150. Será permHtida a fundação e manutenção, por
pessoas ou associaoões ·nrivudas. dP, estabelccimcntQs nosocomiaes para leprosos. Taos estabelecimentos, porém, só poderão funccionar mediante lice.nça da Inspectoria de Prophylaxia da Lepra, suje itos á sua vigilancia e obrigados a
executar as medidas sanitari:ls julgadas necessarias.
Paragrapho uni co. Para a fundação e manutenção dos
estabelecimentos de isolamento poderá. a juizo do Governo, se.r
teito accôrdo entre a Inspectoria e associações privadas
idoneas, ouvido o Director Geral, que assignará o accôrdo,
ficando os estabelecimentos sob fiscalização da Inspectoria.
Art. 151. Os doentes isolados em nosocomios poderão
tratar-se, sob condições determinadas no regimento interno
do estabele.cimento com clinico de sua confiança, correndo
as despesas por -sua conta.
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Arfl. f 52. Os doentes internados poderão passar de um a
outro estabelecimento nosocomial ou isolar-se em domicilio,
desde que o seu estado o permitta, a juizo da autoridade
sanitana.
Paragrapho unico. Aos que Já tenham sido transferidos
do domicilio para o nosocomio, po:r· insubmissão, não será
mais permittido o isolamento domiciliar.
Art. 153. Em casos excepcionaes, a juizo do director do
est8bclecimento, e quando as condiçõe.s de contagio sejam de
pouca monta, se permittirá ao leproso a sahida do estabelecimento por numero limitado de dias, afim de visitar a família ou tratar de interesses ;>rivados. Correrão as despesas
por sua conta, e deverá ser seguido por um guarda ou enfermeirJ :1fim de se garantir o cumprimento das medidas de prevenção que lhes forem prescriptas. O director do nosocomio
julQ·ará; em cada caso, si não ha perigo maior para a saud~
collcctiva, limitará com precisão o prazo da sahida e dará ao
doente uma nota escripta relativa ás medidas de prevenção a que fica obrigado. A concessão só será feita depois
que autoridade sanitaria do local do destino informar ser possível o isolamento temporario, a que será submettido o doente.
Art. 154. O isolamento do leproso, tratando-se do chefe
da familia ou pessoa responsavel pela sua propria manutenção, será communicado ás autoridades administrativas ou
judiciarias. para os fins de direito.
Art. 155. Em caso de grande e!licassez de recursos, as
autoridades sanitarias procurarão auxiliar o leproso recolhido á Ieprosaria on dar assistencia temporarh á sna familia.
Art. 156. O isolamento domiciliaria só será permittido
quando possível assídua vigilanci.t, e ·si o domicilio não fôr
casa de habitncão conectiva ou de commercio.
Paragrapho uni co. Será mais facilme.nte concedido o isolamento domiciliaria, a juizo da autoridade sanitaria, aos
doentes da fórma nervosa ou anesthesica pura.
Art. 157. Combinado o isolamento domiciliaria, a autõridade sanitaria facultará prazo razoavel afim de que o doente
se prepare. para a sua execução, ficando, porém. desde logo
suje i to á vigilancia sanitaria. Ser-lhe-á fornecida uma nota
escripta com as condições do dito isolamento.
Paragrapho unico. As despesas do isolamento domiciliaria correrão sempre por conta do doente..
Art. 158. No domicilio do leproso e principalmente nos
seus aposentos, se observará o mais escrupuloso asseio, evitando-se nestes ultimas, tanto quanto possível, o accesso de
outras pessoas. Os doentes deverão ter, pelo menos, um quarto
de dormir pessoal. Suas roupas de uso serão lavadas na
propria casa, á parte das de outrem, e. préviamente desinfectadas ou fervidas. Todos os recipientes ·Que receberem exeretos deverão conter soluções antisfl.pticas. Deverá haver
particular cuidado com os lenços.
Art. 159. Os aposentos do enferrr..'o serão, si possível,
quotidianamente desinf.ectados e expurgados de moscas, mosquitos e outros insectos, e suas portas, janellas e aberturas
reve.stidas de telas de protecção. Em áreas visinhas do predio,
a juizo da autoridade sanitaria, será, tanto quanto possivel,
evitada a procreação de culicideos e moscas.
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Art. f.üO. Os do~ntes serão mantidõs r1gor-6M,'ménle isolados em seu apo.'K'.nto, protegidos ·Contra I(}S ttlosquitos, quando
.tiverem accidentes febris frequentes, sêmpre que houver
surto febril ou em ·qmüqueJ.: outra .Cóndição em que. fôr presumível a bacillemia.
----:Art. 161. O doente is:olado em domicilio, além das re~Commendações que em c:a:dà caso serão feitas pela autoridade
s:;mitaria, deverá cunwrir as seguintes determinações:
~) observar ·escl'upulosamentc tudo o que lhe fôr recommendado pelns autoridades sanitaria.s;
b) conservar-se, tanto .quanto possível, afastado dos
outros moradores, evitando todo o contacto corporal e convivencia intima prolongada;
c) dispôr de utensílios proprios e só se utilizar delles;
d) conservar sempre suas roupas, maxime si contaminadas pelos excretos, e.m local proprio e protegido;
e) ter sempre occlusas as lesões abertas e desinfectadas
com pensos antisepticos;
f) conservar-se, sempre que puder, em seu proprio apo·sento ·e delle não sahir quando se ache isolado de rigor;
y) servir-se sempre da privada e banheiro .que lhe forem
indieados, fazendo desinfectar logo os excretas e as aguas
servidas;
h) afastar-se se.mpre das creanças que reaidam ou permaneçam no domicilio.
Art;. 162. As pessoas da familia, os domesticos e todos
os que residirem ou permanecerem no domicilio, deverão
cumprir o seguinte.:
a) acatar as recommendações da autoridade sanitaria;
b) prestar-se aos exames necessarios para verificar se
·estão contaminadas, principalmente si .se tratar de conjugo
são ou d~ creancas;
c) não se utilis.a~ de qualquer objecto ou utensílio que
tenha servido ao doente e. não permanecer, salvo motivo do
força maior, nos aposentos que lhe forem destinados;
d) não- guardar suas roupas limpas ou servidas juntas
ás do ·enfermo;
e) desinf·ectar-se sempre que tocar em le.sões abertas
dos doentes e antes e depois de tratar de::1sas lesões;
f) manter o domicilio, tanto quanto possive.l, livre de
mosquitos e outros insectos;
g) não permitt.ir que o doente receba visitas que se
não conformem com as medidas de prevenção aconsp.lhadas;
h) evitar contacto frequente do doe.nte com os domesticas e mais empregados, e dar-lhe, sempre que fôr possível,
criado ou enfermeiro privativo;
i) faze.r desinfectar, antes da lavagem, todas as roupas
servidas da cama c do corpo do doente e incinerar as peças
do curativos delle retiradas.
Art. 163. O doente i.solado em domicilio. conforme o gráo
de infectuoS'idade, poderá sahir em casos excepcionaes, sob
vigilancia, mediante permissão e a juizo da ft"'Utoridade sanitaria. Si não cumprir as prescripçõcs que lhe forem feitas,
jámais poderá gosar dessa regalia.
·• •
Art. 164 .. A creança, filha de paes leprosos, iso\ados em\
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arõmicüió, nã'o ~·ever·~
nutridà ao seio de uma ama •e não
*erá :~w.:at;ri~ntadâ pel~ .P_ropria mãe .. se esta fôr leprosa.
~
:-'L\. io5. O domw1ho donde sah1r um leproso ou um cadaver de leproso, será desinfectado e expurgado, antes de
servir para outrem, as~im como as roupas o o}:;jcctos de U1SO do
doente que não puderem ser incinerados.
Art. 166. O enterro dos que fallecorrm dr, lepra está su.icito ás mesmas regras propbylacUcas Hdoptadas para oi<!
casos de doenç-a infcct.uosa.
Art. i67. 0 doente. )solado erri doniicii!o nfio j:>Oderá ter tJdr
occui)ação henhuin àfficiéi óti profissão cln que sejam mani}:>ulad.os ob,jectos óli sübstàncias por .outr~em usados ou conrsu)nidos.
Art,.. i68. Se o. doente. isolado em domicilio, mudar-se do
um mtmicipio ou de um Estado para outro, de.vcrá ·ser acompanhado do uma guia, dirigida á autoridade Fianitaria do local
da nova residencia, dizendo qual a especic de isolamento a que
se achava obrigado.
Paragrapho urtico. Os doentes não poderão ser transferidos ou se transferir de um município ou de um Estado
}!ara outro, sem prévia annuencia da autoridade sanitaria do
lo-cal para onde se destinem; caso não tenha sido obtida annucncia prévia, serão recnviados para o iocal de sua residencia.
Art. 169. Para a prophylaxia da lepra srrá executada vigilancia sobre as seguintes classes de individuas:
a) os leprosos isolados em domicilio;
b) os suspeitos de infecção leprosa, sendo como taes considerados:
I. As pessoas que, sem apresentar symptomas da doenca.,
sejam portadoras de germens, por partilharem ou terem partilhado o domicilio do leproso;
II. As pessoas que, examinadas pela autoridade sanitaria,
apre3entarem symptoma aUribuivol á infecção leprosa.
Art. 170. A vigilancia dos suspeit0s como portadores de
germens se prolongará, a ,juizo da autoridade sanitaria, até o
prazo de cinco annos após desapparecerem os motivos de suspeição; a das pessoas que apresentarem symptoma attribuivel
á lepra só cessará se esse symptoma desapparecer ou deixar
de ser suspeito.
§ 1°. As creanças que cohabitarem com leproso só poderão frequentar esc,olas e collegios sob vigilancia muito rigorosa. Desde que apresentem symptoma suspeito não poderão mais permanecer entre outras creanças sãs.
§ 2°. Do mesmo modo 1que os indivíduos lepro·sos, os portadores de symptoma suspeito não poderão desempenhar
qualquer funcç5.o, emprego ou profissão que os ponha em
relação com o publico ou em contacto directo com outras
pessoas, principalme.nte creancas; não poderão partieularmente
servir em estabelecimento, onde se vendam ou manipulem
substancias c.omestiv<'is ou ohjectos 'f)ara srrem usados por
outrem. O patrão. chdo ou proprirCario rl<' rasa ou estabelecimento, uma vez inf imndo pela :1uLoridarle s<:milaria, drwed.
dispensar o empregado.
Art. 171. A vigilancia-que poderá ser tambem executada
por enfermeiras, sob a snperintendencia dos inspectores sani-
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tarios- terá por fim verificar por meio de visitas frequentes
se' são cuinprid'ás as determinações regulamentares, devemio
ser feito Pélà medico, sempr~ que fôr preciso, o exame cli- ·
ni·to e ~aéteriotogico do doente.
Paragrapho uni co. As condições da vigilancia serão fixadas em eada caso, do modo a assegurar a defesa collecti va,
e escripturadas em folha especial ou na propria ficha do
doente. A freqnencia das visitas para os doentes isolados em
domicilio sená estabelecida de aceôrdo eom o gráo de infectuosidade do paciente, as condições do meio em que viver e
a exactidão com que forem cumpridas as determinações da
autoridade sanitana. As visitas a pessoas suspeitas serüo
feitas com intervallos de tres a seis mezes, a juizn da autoridade sanitaria, que poderá fixar prazos, dentro dos quaes
deverão aqucllas pess0as comparecer á séde dos serviços, afim
de ser reexaminadas.
Art. 172. A Inspectoria de Prophylaxia da Lepra fará um
cadastro de todas as pessoas sob a vigilancia sanitaria, com
ficha de cada uma, de modo a se estabelecer reservadamente
um inqucrito sobre a doença c suas condições cpidemiologicas.
Art. 173. A Inspectoria de Prophylaxia da Lepra prorrl·overá larga. propaganda. de educação hygirmica popular no sentido de tm. :1ar con1hecidas as condições de contagio da doença,
o perigo do charlatanismo medico e pharmaceutico a clla referentes e os Illeios de prevenção aconselhados. Essa propaganda será feita segundo instrucções minuciosas expedidas
pelo inspector do serviço.
Art. 17 4. Nos processos de lic1mças para medicamentos
antileprosos será sempre ouvida a Inspcctoria de Prophylnxia
da [.,epra e das Doenças Venereas.
Ar!_ ~ 75. Nenhum leproso estrangeiro poclr.rú penetrar em
tcrritorio nacional, devendo ser repatriado o que lograr
faz.el-o.
Art. 176. A Inspcct.oria de Prophylaxia da Lepra organizará o censo de todos os leprosos exist.cntes no Brasil, particu~armente nas zonas úc sua jurisdicção. Utilizará para
tanto .QS dados que lhe forem ministrados pela notificação
nessas mesmas zonas e os que forem obtidos dos Estados que
fizerem por conta propria a prophylaxia daquella doença.
Art. 177. O inspcctor de Prophylaxia da Lepra indicará
ao director do Departamento o numero, local e especie de
estabelecimento nosocomial que deva ser desde logo installado
e bem assim quaes os que mais tarde se tornem nec.essarios
depois de mais conhecido o censo dos leprosos.
Art. 178. O Governo poderá auxiliar, mediante accô~do, as
sociedades philantropicas idoneas que tiverem por fim prestar
assistencia aos leprosos pobres. de modo a permittir-lhes o
isolamento domiciliaria ou nosocomial.
Art. 179. A Jnspectoria providenciará para que sejam
vistoriados os aduaes estabelecimentos de leprosos, que ficarão sob vigilancia afim de verificar se preenchem seus fins
prophylacticos e se r,alv::tguardam os intrre<:;'3cs da saude collectiva.
Paragrapho unico. Caso não sejam executadas as determinações da autoridade sanitaria e existam inconvenientes
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sob o ponto de. vista prophylactic-o, pror11oyerá a mesE:a autoridade o f~harpento dftqtielles estabelecimentos.
Art. 180. O rnspector de Prophylaxia da Lepra poderá
representar ao director geral do lJ~partamento sobre a conveniencia de serem encarregados profissionaes ou institutos
idoneos de fazer ncsquizas r\elativas á prophylaxia c tratamento daquella doença.
Paragrapho uni co. A Inspcetoria tratará de promover o
fabrico dos agentes therapeuticos mais activos contra a lepra,
podendo para isso o Governo entrar em accôrdo com o Instituto Os\valdo Cruz ou com associações ou estabelecimentos
idoneos. JGste accôrdo, depois de approvado pelo Mini'stro da
Justiça c Negocias Intcrior·cs, será ussignado pelo dircctor
geral, c fiscalizado pela Inspectoria.
Art. 181. Emquanto não forem fundados os estabelecimentos nosocomiaes de que trata este regulnmento, p·Oderão
desde logo ser executadas as disposições que delles não dependerem e mais as seguintes:
a) o Departamento Naci.onal de Saude ·Publica providen.ciará para que todos os. leprosos indigentes ou· artlbülantes
sejam recolhidos a locai provisorio de isolamento, se fôr ne...o
cessaria c possível mediante accôrdo com as leprosarias já
existentes;
b) os leprQsos de outras categorias que tambem não puderem ser Tws·pitalizados. serão provisoriamente postos sob
vigilancia ou isolados ein domicilio, a juizo da autoridade
sanitària.
Art. 182. As desinfecções, expurgos e remoções de enfermos no Districto Federal serão feit.os pela Inspectoria dos
Serviços de Prophylaxia, mediante requisição da Inspectoria
de Prophylaxia da Lepra.
Art. 183. O Departamento Nacional de Saude Publica, por
intermedio da respectiva Inspectoria, promoverá a extensão da
prophylaxia da lepra aos Esta:l)os da União, media,nte accôrdo
e segundo as normas estabelecidas neste regulamento.
üAPl~ULO li~
PROPHYLAXL\ ESPECIAL DO CANCER

Art. 18L E:m relação ao cancer (tumor ou blastoma
maligno) serão observadas no Districto !Federal as seguintes
disposiçÕes:
I. Os attestados de obito só deverão ser passados em impressos, que tragam quesitos especiaes sobre o câncer, orga..:
nizados pela Insper.toria da Lepra e Doenças Venereas. '_faes
impressos serão encontrados na séde das inspectorias, 'nas
delegaci~s de sallde e nas pharmacias. Todos os dados colligidos serão coordenados pela Inspectória da Lct>ra e Doenças
Venereas, que rlelles fartá. relatorio ahnual ao dire-ctor geràl
do Departamento de Saude Publica.
li. O Departamento Nacional de Saudc tPublica facultará
aos interessados a execução das medidas sanHarias que julgar
indicadas, quanto aos domicílios em que occorretem casos ou
obitos de cancer.

TIÍ. Mediante requisiçâ:o á lrtspectoríá da Lepra, serãd
fa-cultados gratuitamente pelos laboratorios do Departamento
de Saude os exames e pesquisas necessarios para a fixação
do diagnostico dos casos de cancer. Serão para tal fim organizadas e distribuídas instrucções que regulem a eolheita do
material para taes exames e aue vulgarizem as facilidades
offerecidas para sua execuç.ão. •
IV. Será organizada a campanha de educação hygienica
contra o cancer, tendo como principaes ob.jectivos lembrar
aos profissionaes e fazer conhecer ao publico os seguintes
fac.tos:
a) a importancia, na luta contra o cancer, da modificacão
ou da eliminação de certas causas predisponentes e das manifestações precancerosas;
b) a necessidade de não ser esquecida a possibilidade de
cur~ de m~itos casos de cancer si forem feitos, precoqemente,
o diagnostico e o tratamento adequados ;
c) a noção do perigo que traz para os doentes o charlatanismo medico e pharmaceutico, fazendo-se esquecer o dever
primordial de tratar-se desde logo pelos meios mais seguros,
com medico devidamente qualificado.
V. A juizo do Governo poderá ser feito ac.côrdo entre a
inspectoria e associações ou estabelecimentos idoneos. com o
fim d~ fundar-~e um instituto de cancer onde sejam feitas
pesqmsas experimentaes e o tratamento gratuito dos pobres.
Esse accôrdo, depois de approvado pelo Ministro, será as'Signado pelo director geral, ficando o e.stabelecimento sob a
fiscalização da Inspectoria.
CAPITULO IV
Pl\OPHYLAXIA ESPECIAL DAS DOENÇAS VENEREAS

Art. 185. Para os effeitos deste regulamento serão consideradas doenças venereas a syphilis, a gono•rrhéa e o cancro
molle ou cancro venereo simples.
Art. 186. A.s autoridades sanitarias deverão empregaP
todos os mei·os ramoaveis para descobrir os casos dessas
doenças em estado contagiante e procurarão convencer os pacientes, por meios suasorios, da nece·ssidade de fazer a cura
prophylactica nos dispensarios ou hospitaes mantidos ou subvencionados pelo Governo. Com tal fim, os medicas das diversas delegacias de saude e os da Inspectoria, além do que
lhes cumprir em cada caso partieular, em relação á educação
hygienica, distribuirão, sempre que fôr opportuno, os conselhos impressos que lhes serão fornecidos pela Inspectoria
de Prophylaxia das Doenças Vencreas e farão verbalmente
conhecer o que nclles se contém.
Art. 187. As pessoas de ambos os sexos que, pelos seus
habitas, occupação, meio de vida, ou por outra qualquer causa
evidente se tornem suspeitas de estar infectadas ou de vehicular os germens daquellas doenças, e as que forem aptas
a mais f3:cilmente transmittil-as, merecerão cuirtados ~spe
~iaes da autoridade sanitaria.
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Art. 188. Os cuidados de que trata o arUgo antecedente
serão proporcionados pelos inspectores sanitarios e pelas enfermeiras visitadoras. em visitas domiciliarias, :pelo menos
bi-semanaes, com o fim de, pelos meios suasorios,. induzir. os
doentes ou suspeitos a procuraT os hospitaes ou dispensanos,
dando-lhes a necessaria guia e :':'equisitando a remoç-ão, quando
fôr precisa.
ArL 189. O Departamento de Saude Publica, por intermedia da Inspectoria, accordará c.om as administrações do
Exercito e da Marinha na maneira de organiz.ar-se, sob plano
uniforme, a prophylaxia das doenças vencreas nas forças armadas, particularmente nas cidades onde houver maior guarniçã.o e nos principaes portos. Igual accôrdo, para maior efficacia, poderá ser feito c.onjunctamente, naquellas localidades,
com as administrações de policia estadual e nns portos com
as corporações de marinha mercante.
Art. 190. O Departarr1'ento Nacional de Saude Publica esforçar-s.e-á par·a que, entre outras medidas prophyl.acticas, seja
feito o diagnostico e tratamento das doenças venereas nas
pessoas que se achem sob a guarda ou dependencia do Governo em estabeleeimentos ou corporações do Estado. Mediante entendimento da Inspectoria com as respectivas administrações se~Já ajustada a organização do serviço e a maneira
de o fiscalizar, podendo o Departamento fornecer o material
necessario á matricula dos doentes, os exames dtl laboratorio,
os medicamentos, ou mesmo organizar dispensarias. Estão
na·s condições acima, tt1ém de outras corporações, a Policia
lVIilitar e Civil, o Corpo de Bombeiros, os operarias do Estado
e os indivíduos recolhidos ás prisões.
Paragrapho uni co. Nas mesmas condições poderão ser
feitos accôrdos com associações c caixas de assistencia e establecimcntos industriaes, commer-ciaes agrícolas. etc.
Art. 191. O Departamento de Saude Publica facultará, em
dispensarias e hospitaes, o diagnostico e tratamento de todas
as pessoas suspeitas ou portadoras de affecções venereas contagiantcs, parti-cularmente daquellas quo forem mais susceptíveis de as propagar.
Paragrapho uni co. Se o doente que vier ·á consulta não
fôr indigente ou necessitado, só será tratado até curar-se das
manifcstaçõ.os contagiantes, findo o que receber'lt"L conselhos
imprrssos que chamem sua attenção sobre a importancia da
doença c as vantagens do continuar o tratamento com o seu
medieo particular. Sómente nas condições especiaes do artigo 187, poderão ser feitas exccpções a essa regra, procurando,
entretanto, o medico elo dispensaria pr-oteger a saude collectiva som attritos com os interesses profissionaes privados.
Ar f.. 192. Os meio.s diagnosticas c therapeuticos empregados deverão ser os mais seguros, promptos e efficazes.
Nesse intuito serão realizados os necessarios exames microscopicos, bacteriologicos e sôrologicos, empregado·s com a maior
amplitude possivcl D salvarsan, ncnsalvarsan c sem; ~mcceda
nc~os, autoriz.adm; pela Inspcctoria, fazendo-se o f ratamento
/intercalar para prevenir as recai das.
Parap;rapho unico. Si houver convenicncia para o serviço, será mantido pela Inspectoria um laboratorio central
para o diagnostico das doenças venereas. do qual será chefe
um inspoctor ou sub-in~1>e'Clor sanitario ou um medico que

será. .admittido,
annex·~.

bem

como ó pessoal constan\te da tabella

. . Êsse Íaboratorio poderá ser encarregado, como serviço extraordinario, do preparo e fabrico dos medicamentos empregados nos serviços da Ins,pectoria.
Art. 193. A cura prophylactica dos vencreos será feita de
preferencia nos dispensarias e, em certos casos, em hospital
especial ou em enfermarias annexas aos hospitaes geraes.
Paragrapho unico. O Governo poderá entrar em accl'lrdo
com partieulares ou associações que se proponham a installar
ou manter hospitaes ou dispensarias anti-venereos, auxiliando-os no respectivo custeio.
Art. 194. O numero dos dispensarias será opportunamente
fixado pela Inspectoria em relação á área e densidade de
população dos differentes districtos sanitarios. Serão de preferencia annexados ás maternidades, ás policlinicas e aos
hospitaes idoneos e conceituados, particularmente aos que já
possuam serviço de venereos.
Art. 1.95. Se não existirem taes estabelecimentos dentro de
cer'tas áreas óú. se convier a fundação de dispensarias em
determinadas zonas, o Departamento de Saude poderá incumbir á administração de um dos referidos hospitaes, policlinicas ou maternidades de os installar e manter mediante
tljusté ~
.
Art. 195. Para installação dos dispensarias em hospitaes,
policlinicas e maternidades será feito accôrdo por escripto
entre a Inspectoria de Prophylaxia das Doenças Venereas e
as respectivas administrações, ouvido o director geral do Departàmehto que assignará o accôrdo, depois de approvado pelo
Ministro, ficàndó taes dispe.nsarios sujeitos á fiscalização immediata da Inspectoria.
. Art. 197. Sempre qq.e a Inspectoria tiver medidas a suggérir ou observações· a fazer, levai-as-á ao conhecimento das
citadas administrações, directamcnte, ou por intermedio dos
chefes dos dispensarias ou ihospitaes.
Art. 198. Além das condições bygienicas, exigidas em estabelecimentos dessa ordem, e de outras que constam deste
i'égulainento, deverão os dispensarias preencher, a juizo da
àutoridade sanitaria, as seguintes:
a) ser installados em local accessivel, mas discreto;
b) destinar-se tambem ao tratamento das doe~ças da
pelle ;
c) attender ao sexo e condições sociaes dos consulentes,
de modo a serem recebidos, em horas ou dias differentes, contantó que càda grupo de doentes possa ter, no minimo, duas
ou tres consultas por. semana ;
d) ter como chefé, medico de reconhecida competencia,
funccionario da respectiva instituição. O chefe será responsavel pela parte technica e tambcm pela econoinica em relação aos supprimentos feitos pelo [)e.partamento. O inspector
poderá propôr á administração a substituição do CilÍefe do
dispensarió installado em seu instituto, fundamentando a providencia solicitada. Caso seja re-cusada a medida, o inspector
lf~v.árá o facto ao conhecimento do director geral do Departàmento;
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c) ter medicas assistentes, enfermeiros, internos, etc., em
numero sufficiente para attender ás exigencias do serviço;
f). faz~r o diagnostico e tratamento pelos processos mais
rapidos e seguros, de modo a curar promptamente a·s lesões
coulagiantes;
a) possuir pequ(mo laboralorio para exames microscopieos das doenças venereas ou mesmo, conforme as necessidades, para pesquisas sôrologicas. 'l'aes exames poderão ser
facultados a doentes de poucos recurs_os que se tratem fóra do
dispensario, a juizo do chefe do mesmo, quando, a pedido do
medico assistente, fôr preciso es-clarecer o diagnostico de caso
contagiante;
h) ter leitos onde possam permanecer por algum tempo
doentes que precisem de appli-cações especiaes.
Art. 199. O tratamento intercalar, com o firr1 de prevenir
as recaídas, será feito nos proprios dispensarias ou fóra delles
por medico e=5tranho.
Art.. 200. Os doentes que, por negligencia on outro qualquer motivo, tenham abandonado o tratamento serão convidados por meio de avisos reiterados a perseyerar na cüra.
1Paragrapho
uni co. Para tal fim será organizado corn
pessoal contractado, um ~erviço de enfermeiras visitado,ras,
cuja admissão ~será regulada de accôrdo com r) presente
regulamento, e cujas funcções serão clete.rminadas em instrucções expedidas pelo iilspector.
Art. 201. O diagnostico e tratamento ,serão feitos nos
hospitaes e dispensarias segundo regras geracs uniformes, estabelecidas pela Inspectoria, que poderá ouvir os chefes dos
dispensarias e lahoratorios.
Art. 202. Si no curso do exame ou tratamento dos doentes,
fôr verificada anomalia mental assignalada, deverão ser disso
avisadas as autoridades competentes.
Art. 203. Salvo casos especiae.s, a juizo do Departamento
de Saude, os dispensarias c hospitaes serão encarregados de
applicar ou fazer applicar aos doentes medicamentos fornecidns pelo Departamento.
Art. 204. Os medicamentos necessarios ao tratamento c á
prophylaxia das doenças venereas, serão fornecidos pelo Departamento de Saude, mediante requisição do chefe do dispensaria, hospital ou enfermaria á Inspectoria de Prophylaxia de
Doenças Venereas. A requisição, que mencionará o numero de
dóscs ou quantidade de medicamento, deverá ser vi-ªada pela
administração do estabelecimento, e o medicamento será en;..
tregue ao chefe do estarbelecimento ou dispensaria, que firmará recibo, mencionando a série dos compostos arsenicaes.
dos quaes mandarâ organizar um registro com destino de cada
dóse.
LParagrapho unte o. A Inspectoria tratará de p•romover o
fabrico de salvarsan e seus succedaneos e o de outros agentes
thcrapeuticos anti-venereos. podendo para isso, a juizo do
Governo, celebrar acc:õrdos com associações ou estabelecimentos idoneos. Esse·s accôrdos serão assignados pelo director
geral e fiscalizados pela In<:vcctnria, depois de approvados
pelo Ministro .
.Art. 205. A prophylaxia da syphilis heredifaria deverá ser
feit1l: nas lll'lternidades e nos dispensarias, hospitaes e asylos,
mediante accôrdp analogo aos acim~ citados. J'iQª hospitae~ e~~
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pcciaes. serão mantidos leitos para os heredo-syphiliticos nas
primeiras idades.
Art. 206. Além de organismos destinados a extinguir os
fóc.os de contagio, os dispensarias e hospitaes serão centros de
educação hygicnica anti-venerea, segundo as normas opportunamente estabelecidas pela Inspectoria de Prophylaxia de
Doenças Venercas. Facilitarão, t.:om es~c intuito. o eslagio e a
frequencia dos medicas e estudantes de medicina elos annos
superiores, desde que não haja inconvenientes para o serviço,
guardadas as ne.ce·ssarias regras de discreção, a juizo do
chefe. üutrosim, aos doentes serão dados conselhos verbaes,
distribuídas instrucções impressas, fornecidas pela Inspectoria,
e ministradas noções praticas sobre os meios de prevenção.
Paragrapho uni co. Os medicas dos dispensarias deverão
ajudar a campanha de educação anti-venerea, incumbindo-se
particulannente de palestras e conferencias de propaganda nas
zonas em que forem situados aquelles estabelecimentos.
Art. 207. O attestado de saude, quanto a doença:s venereas,
será fornecido, quando solicitado, se não •houver receio de que
possam e lias facilitar opportunidade de contaminação. 'fal
atté'stado só será concedido com a declaração de garantia.
relativa.
Art. 208. Os dispensarias, hospitaes e asylo.s fiscalizados
terão systema uniforme de matricula com folha de observação e fichas medicas individuaes, segundo modelos organizados pela Inspectoria.
§ 1°. Será mantido o sigillo da matricula do doente.
§- 2°. Será verificado se o consultante já foi matriculado
em outro serviço e annotado esse facto, e, com o mesmo fim,
comparadas, em prazos determinados, as matriculas dos differentes estabelecimentos. Caso queira o doente transferir-se
de hospital ou dispe:tsario, será .enviada uma cópia da ficha
ao novo local do tratamento.
Art. 209. Os dispenarios e 'hospitaes enviarão t.odos os
mezes á Inspectoria do Prophylaxia de Doenças Vcnereas um
relatoÍ'io estatístico, com o numero de doentes attendidos, das
doses de salvarsan e de outros medicamentos empregados e
seu respectivo destino, e com o resumo de todos os outros
trabalrhqs executados. Nos primeiros dias de )aneiro de cada
anno, será enviado áquella Inspectoria um relatorio circumstanciado com a estatistica annual e todas as demais informações.
Art. 210. O inspector de Prophylaxia das Doenças Venereas convocará reuniões periodieas dos chefes de dispensarias e hospitaes, e dos inspectores e demais medicas da
Inspectoria, afim de combinar medidas convenientes lá bôa
marcha do serviço.
Art. 211. O Departamento, com autor~ização do Mini~tro da
Justiça e Neg-ocias Interiores, providenciará para que se.iam
opportunamcnte installados hospitaes, enfermarias especia,es
ou asylos paTa venerem;, adultos de ambos os sexos c creanças,
tendo cn1 vista o numero de docnlcs e as possibilidades do
Thosonro Publico.
§ 1o. Os doentes serão separados, conforme as conveniencias1. podendo ser 0stabelecidas cla~s·scs, mediante contribuição
IDOUlCa.

.
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§ 2°. Poderá ser acceito o concurso, que fôr offerecido por
particulares nu nssociaçõe~ que queiram fundar on manter
hnspitaes, enfermarias, asylos ou dispensarios, comtanLo que
fiquem dentro das normas deste rrg-ulamento.
Art. 212. Sempre que fôr preci~oo deverá ser proposto ao
docmtr contagiante, pela autoridade snnitaria que o examinar
nn r elo medico do dispensa rio. o i ;nl~'mento no hospital, deVPndo para isto ser empregados todos os meios suasorios.
Sómento em casos excepcionaes de grande risco de propagação
e quando o doente se recuse ao tratamento ambulatol'in, será
olJrigatot'io o isolamento, de accôrdo com os dispositivos legaes.
~ Jo. As disposições desse artigo se referem a doentes
do q\mlquer edade ou sexo c em ltypothese alguma l>Oderão
ser applicadas systematicamente a pessoas de determinado
sexo ou classe, decidindo sempre a autoridade sanitaria do
modo individual e excepcional para cada caso, depois de perfeitame.nte apurada a recusa do tratamento ambulatorio e devendo em caso de duvida informar e consultar a Jnspectoria
pelo meio mai·s prompto.
§ 2°. Terão preferencia ao tratamento no hospital os
doentes contagiantes. particularmente os do poucos recursos,
que trag-am guia do:; inspectores ou dispensarias.
~ 3°. Os venereos recolhido:-1 aos hmmitaes osncciar~ (n
geraes só poderão ter alta. quando não offereçam
io·r risco
de contagio. e serão dirigidos a um dispensaria para soffrerem
a cura intercalar.
ArL 21:1. O Departamento, si julgar necessario, e com
autorizaç.ão do 1\1inistro da .Jnstiça e Negocias Interiores subvencionará. em hospitaes especiaes ou geraes idoneos, certo
numero de leitos, para isolamento de venereílS. Essas enfermarinFi ou hospitaes, deverão estar, para com o Departamento,
na mesma rrlaçã.o de dependencia que os dispensarias. eon-·
forme ajusf.e prévio.
Art. 214. O inspector de Prophylaxia das Doenças Venereas deverá organizar e superintender um plano de educação
hygienica, afim de tornar conhecidos do publico, não só os
inconvenientes individuaes e sociaes daquellas doenças como
tambem os meios proprios de as prevenir. Esse plano assentará nas seguintes bases:
a) dar a conhecer por meio de conferencias, fol 1hetos, exposições, etc., quaes os perigos a que levam as doenças veriereas·, tanto do lado physico como do lado moral, c quaes os
meios de os conjurar;
b) tornar do mesmo modo conhecidas as fontes e meios
de contagio, fazendo ment;ão especial dos aue offerecerem
maiores riscos;
.
c) reco.mmendar toda obra ou pu.blicação que tenha por
fun . vulgarizar ou promover, . ·convementemente, a educação
dos JOvens e adultos em ma teria de prophylaxia anti-venerea •
d) indicar como principal medida de prevenção o afasta~
monto dos fócos de infecção venerea;
e) _tomaT' rof!hecida, p~r tod_?s os meios possíveis, a imr:or_U:neJa rn•yea!IYa d~ desmfl'c(.'ao após ns l'iseos de infecção,
JaeJIJtan:lo ~'· :0:11:1 pratica;
f) ))romo\'('l' a apposiçfio de con.;elhos impressos e dos
meios de desinfecção aconselhaveis no interior dos Iocaes em
que forem necessarios, a juizo da autoridade sanitaria ·
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g) djvulgar a 11ecessidade e os meios de prevenir-se contra todas a~ outras causas directas ou indirectas de propagação
das doenças venerea~;
h) chamar especjal attenção para os perigos oriundos do
casamento com indivjduos affe.ctados de doença venerea. fazendo sobresahir· o dever dos paes e dos tutores de exigir
conjugef' sãos para seus filhos ou tutelados;
i) aconselhar severo cumprimento das leis e regulamentos no que respeita a syphilis pela amamentação e a
.gonorrhéa -como r.ausa de ophthalmia;
j) pl'evcnit· o publico, por todos os meio.~ possíveis. dos
c;;raves inconvenientes que traz á saude publiea o charlatanismo medico ou pharmaceutico em relar.ão ás doenças venereas e seu tratamento por pessoa que não seja devidamente
habilitada.
Art. 215. O inspector de Prophylaxin de Do·~nl,ias Venereas expedil'Ú _i nstrncvõP.s, approvadas pelo director geral
do Departamento, de mNto a unit'orrmzar a campanha educativa anti-venerea.
Art. 216. A Inspcctoria deverá po.ssuir material necessario
para as confnrencias e exposiçõe:::, que ccderú por emprestimo aos eon rercncistas ou corporações que o requererem.
Art. 217. A Inspeetoria procurará obter o concurso dos
medicas, pharmaceutieos, cirurgiões-dentistas e parteiras na
prophylaxia anfi-venerea. Para tal fim, entre outras medidas.
fornecerá conselhos impressos sobre a necessidade de cura e
prevenção daqucllas molestias afim de que sejam convenientemente distribuídos aos seus clientes.
Art. 218. O inspector de Prophyla:xia das Doenças Venere as poderá solicitar ao director geral do Departamento que
sejam favorecidas as investigações sohrr pontos de vcnereologia, que mais de perto intPressem á hyr;icnc, quando
feitas por pessoas on institutos idoneos.
Art. 219. Além do que fôr estatuído pelo Departamento
sobre o exercício da medicina e da pharmacia, para concessões de licença de fabrico ou venda de preparado officinal ou
especialidade p:harmaceutica anti-venerea, será sempre ouvida
a Inspectoria de Prophylaxia das Doenças Venereas.
Art. 220. O Departamento, por intermedio da respectiva
Inspectoria. promoverá a execução da prophylaxia das doenças venereas, nos Estados, mediante accôrdos cam os respectivos Governos, approvarlos pelo Ministro da Justiça ê assignados 'I)elo Director geral.

TITULO VI
Inspectoria de Fiscalização do Exercício da Medicina
CAPITULO I
GENERALIDADES

Art. 221. A fiscalização do exercício profissional dJs medicas,. pharllmccuLicos! dentistas, parteiras, macagistas. enfermeiros e optometnstas será exercida pelo Departamento
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Nacional de Saúde Publica. por intermedio da Tnspeeloria dl)
Fiscalir.ação do Exercício da Medicina.
Art. 222. Ficarão ainda a cargo de~ta Jnspectoria os seguintes serviços:
a) verificacão de obitos;
lJ) exames de invalidez para aposentadoria e juhila';}ão dos
!mv'eionarios pubticos civis da União;
~~) inspcc1:ões de saudo para concessão de lieencas aos
<!ito:~ funccionarios;
d) exame de empregados domesticas c commcrciaes para
concessão de carteiras de saúde;
e) fiscalização de sôros. vaccin&s e outros productos biologicos.
Art. 223. A Inspectoria possuirá um laboratorio chimicopharrnaceutico para verifieações e pesquizas.
Art. 224. As analyses necessarias á contra-prova dos
sôros, V[;.Gcinas e outros productos biologicos serão realizadas
pelo Inslitn1o Os\Yalrlo Crm;, no Districto Federal, e por outros
m~titutos ufficiaes, de accôrdo com os artigos desfc regulamento, nos E,stados.
Art. 225. A Inspecbria será provida do todo o pessoal e
mal.erid nccessarios aos serviços que lhe incumbem, assim
como dos meios de transporte indispensaveis.
Art. 226. O Departamento Nacional de Saude Publica
cn1r·arú em <"H~c•1n1u eum a:3 ropo.rUções sanil aria~ dos diversos
Estados da União, com approvação do Ministro, afim de tornar cffectivas as disposições deste regulamento, no que respeita ao exercício das profissõe3 referidas no art. 221 e bem
assim á fiscalização das especialidades e preparados pharmaccuticos, sôros, :vaccinas e outros productos biologicos.
CAPITULO li
ORGANIZAÇ.~O ADMINISTRATIVA

Art. 227. Os serviços da Inspectoria de Fiscaliza~ão do
Exercício da Medicina, serão ex'ecutados pelo seguinte pessoal
teehnico e adminish~ativo:
1 inspector, medico, chefe dos serviços;
3 pharmaceuticos inspectores;
5 pharmaceuticos sub-inspectores;
2 pharmaceuticos chimicos;
18 medicas assistentes;
1 2° offieial;
1 3° officia~
2 escripturarios; .
2 guardas sanitarios;
8 serventes.
CAPITULO In
ATTRIBUIÇÕES DOS FUNCCIONARIOS

Art. 228. Ao Inspector compete:
I. Superintender todos os serviços r(}ferenLcs á fiscalizaçüu do cwrcicio da~~ profissões acima r,eferidas, ás verifica-
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cões de obitos. aos exames de valitlez para aposentadoria dos
funccionarios publicas civis da União, aos exame's de saúde
para a oonCtessão das licenca,s, aos exames de empregados domesticas e commerciaes para a concessão das carteiras sani~a
rias, á fisealização dos soros, vaccinas e outros produutos bwlogioos.
li. Dirigir, de accôrdo com o respectivo regulamento,
todos os trabalho.3 da Inspectoria, propondo e solicitando ao
Director Geral do Departamento as providencias precisas para
o bom desempenho das suas funcções.
111. Distribuir os serviços pelo pessoal da Inspectoria,
dando-lhe as instrucções necessarias e transmittindo-lhe as
ordens do Director Geral do Deprurtamento.
IV. Observar fielmcnt'c as ordens que receber do dir-ector
geral do Departamento, com quem se communü\ar:í sobre t,odas
aE," questões r.eferentes ao serviço.
V. Estudar c cmittir parecer sobrn as q11estõcs que lhe
forem propostas pelo Director Geral do Departamento.
·
VI. lmpôr as penas administiativas c .iulgar os recursos
das que tiverem sido comminadas, por seus subordinados, consoante o disposto neste regulamento e de accôrdo com a sua
alçada.
VII. Mandar proceder ás analyses e. pesquisas no laboratorio chimico vharmaocutico da Inspectoria c raquisitar o:;
exames chimicos, baetcriologicos e quaes.quer outros nos estabelecimentos officiaes estranhos, assim como os. estudos
nooessarios á comprovação da fraude ou á verificação da efficacia de qualquer substancia medicamentosa, de uso interno
ou externo.
VIII. Dividir o Distrioto Federal em zonas, distrilmmdo-a:'
pelos pharmaccuticos incumbidos da fiscalização das pharmacias e organizando plantões, de modo a obter a maior orderu
e efficacia desse serviço. O mesmo fará em relação aos medicas assistentes, distribuindo-os pelos diversos serviços.
IX. Assignar os autos de multa e todo o expcdi01nte da
Insp·ectoria, visar os pedidos c as contas que lhe t•orem apresentadas e as folhas.
X. Formular parecer sobre o valor das substancias e preparados medi c inaes, cuja licença fõr requerida ao Departamento.
·
XI. Verificar a regularidade do registro dos títulos de
medicos, pharmaceutioos, dentistas e parteiras c a publicação
l'ecommendada pelo art. 2119.
·
XII. Determinar a verificação dos obitos occorridos sem
assistencia medica e daquelles cujo attest3!do lhe não parecer fidedigno, mandando outrosim proceder á constatação
da realidade da morte, quando solicitada.
XIII. Observar c fazer observar rigorosamente todas as
disposições do regulamento do Departamento Nacional de
Saude Publica.
Xl'V. Apresentar, mensalmente ao Director Geral do Deparlamcnl o um bolPl in1 dos trabalhos realizados pela Inspectoria c annualmculu um relator lu cin:umsl anciaLlo de todos os
serviços.
XV. Collmttmiear-sc, por intcrmcdio do director geral do
Dcpal'lamen!.o, uu direcLamenLe quando autorizado por elle
com as Llin~t·::~a8 autoridades da União c dos Estados, sempr~
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quo o inf.crl"lssc do serviço o exigir, requisitando dellas as pronecessarias ao fiel dcsemponho das suas funcções.,
XVI. Admoestar, suspcnrl~er até 30 dias c demittir os funccionarios do sua nomeação; admO'estar os de nomc,açi1o superior, e propôr as outras penas em que por ventura ineorram.
Art. 229. Aos pharmaceuticos da Ins.pectoria compete:
·I. Cumprir todas as ordens de serviço que Jhes forem
dadas pelo Inspector, de accôrdo com o pre~ente regulamento;
II. Fiscalizar, nas respectivas zonas, o f'xcrcinio da pharmacia, inspeccinnando, pel·o menos uma vez cada n1cz, os cstabel~ecimentos que se destinem a esse commercio.
III. Levar ao conhecimento do inspector qualquer occorrencia obs•c•rvada no exercício das suas attrihuições, requisilrmdo as providencias que estiverem fôra da sua a h: a da.
IV. Informar os requerimentos de pedidos de licença para
a venda de remedios e preparados pharmaceutiros e os de
licença para o funccionamento de pharmacias, laboratorios,
drogarias e hervanarias, verificando o cumprimento das disposições do presente regulamento;
V. Lavrar os autos de infracções ao regulamento e propôr a cassação da licença dos estabelecimentos, cujos respon.savris se não qneiram sujeitar ás exigencias do mesmo;
VI. Requisitar ao laboratorio as analyses que forem neec,s·sarias, solicitando ao Inspector as que houverem de ser
feitas em estabelecimento estranho;
VII. Formular parecer sobre as questões que lhes forem
propostas pelo Inspector;
VIII. Apresentar ao Inspector um boletim mensal dos trabalhos realizados;
IX. Verificar todas as reclamações e denuncias que receberem. assim como tudo que lhes constar sobre o exercício de
pharmacia na zona a sen cargo;
X. Apprchender os medicamentos ou preparados phaL"maceuticos· que julgare.m falsificados ou não licenciados pelo
Departamento Nacional de Saude Publica, recolhendo amostras, lavrando os respectivos termos e requisitando os exames
nnc.e.ssarios ao laboratorio chimico ~pharmaceutico da Inspccforia;
XI. Recolher amostras de sôros, vaccinas e outros prorluctos biologicos nas alfandegas, nos institutos e laboratorios
particulares para contra-prova pelo Departamento Nacional
de 8aude Publica;
XII. Apprehender nas pharmacias, drogarias c mais esta- .
hnlocimrmtos do mercado de consumo, lavrando os respectivos
termos, quaesqner dos productos de que t.raf a o item anterior,
~Pmpre que o Inspector julgar conveniente tal medida;
XIII. Assignar os termos de intimação para fechamento
on melhoramento dos estabelecimentos pharmaermticos, sob
sna fiscalização, ou autos de infracções c os editaes;
XIV. Comparecer á séde da Inspectoria, ás horas que lhes
forem determinadas pelo InspecLor, fazendo os p1anl õns, afim
do attenderem aos int.ercssa<los nos assumptn~ que lhes esf.ivnrem affectos;
XV. Observar e fazer observar rigorosamente as dispo~
sições do regulamento do Departamento Nacional de Sattde Puulica.
videncia~
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Art. 230. :Aos chimicos compete:
!I. !Realizar todas as pesquisas e analyse~· que· forem requisitudas pelos pharmaceuUcos inspcctores o as !QUe lhes
forem determinadas pelo Inspector;
II. Registrar em livro especial o resultado das analyses e
pesquisas que fizerem, a·ssignando os· respectivos rclatorios,
qno apresentarão sem demora ao Inspector;
III. Manter e faz f' r manter a boa ordem o o asseio no h·
boratorio;
IV. Requisitar ao InS!p;ccf.or tod-o :t material 1wcrssario á~
analys,es e pesquisas de que forc.m incumbidos;
V. Levar ao conhecimento do Inspect,or o rduUado das
-analyses e pesquisas. em boletins, que assignarão em conjuncto, communicando-lhe outrosim todas as occorrencias do
laboratorio;
VI. Ter em sua guarda todos os utensílios, apparelhos,
reactivos e mais material para as analyses, mantendo um registro especial da entrada c consumo das drogas empregadas;
VII. Apresentar, ao Inspector, um boletim mensal dos
trabalhos realizados no l·aboratorio;
VIII. Compar.ecer diariamente á Inspeetoria, assignando
o ponto e perm:aneccmdo no Iabom.torio durante as horas do
expediente.
Art. 231. Aos medicos assistentes compete:·
I. Verificar os obitos dos indivíduos fallecidm; sem assisteneia medica, passando os respectivos attestados;
li. Determinar a causa mortis, sempre que lhes fôr possível, pelo exame do habito externo e pelas informações colhidas na residencia ou entre .os proximos do fallecido;
III. Providenciar sobre a rmnessa para o ncc~oterio do
Instituto Medico Legal dos cadavercs, sempre que suspeitarem ter sido a morte resultado de um delicto;
IV. Levar immediatamente ao conhecimento do Inspcctor
os casos suspeitos de obito por doenl,}a .:-~e not.ificação compulsoria, lavrando c assignandlo os autos de infracção que no caso
couberem ..
V. Verificar a causa mortis dos individnos, embora fal,leoidos oom assistencia e attestado medic.os, s·cmprc qu1e houver
denuncia ou lhes fôr i.s,so determinado pelo Inspector, propondo
as penalidades do regulamento contra os infractores;
VI. Cumprir as determinações do Inspector, com o fim de
fiscalizar o exercício da medicina c jus.f.ifiear as penalidades
legaes;
VII. Proceder aos exames clínicos, na qualidade do peritos, para a concessão de licen(;as. aposentadorias ou .inbilaçõos aos funcciona-rios pnblicos civis, do acrGrdo l'OJH a designação quo receberem (lo Inspector;
VIII. Procf',der ao Pxamr, -clinico do::; ernprPga.dos dornci'-1ticos c commerciaes para conc(~ssão da cal'fr~ira f;allltarin;
IX. Fazer os plantões na séde du Insprctoria, ou nos Jocaf'S que lhes forem designados, de: acctwd~_~ eotn a dc•terminaçflo
do Inspector;
X. Communiear-se com o Inspector. n quem informarão
sobre qualquer orcorrencia sobrevinda no exame~. c pedinda
providencias .para a boa ex·eC'tiÇão do seu encargo;
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XI. Solicitar ao Inspector, quando nece.ssario, o parecer
de especialistas ou pesquisas de lahoratorio para os diagnosticas, nos casos de exames p.ericiaes ou quae~quer outros;
XII. Observar e fazer observar as disposições do regulamento do Departamento Nacional de Saude Publica e as insLruct:õcs ospe-ciaes que regulam a ve.rificação de obitos, os
exames de invalidez e as inspecções de saude;
XIII. Fazer a policia sanit.aria dos pTedios que visitarem,
inscrc.vendo os re~ultados a quo chegarem, no boletim apropriado.
,CAPITULO IV
DO EXERCICIO DA MEDICINA

Art. 232. Só é permittido o exercicio da medicina, em
qualquer de seus ramos e por qualquer de suas fórmas:
I. Aos que se mostrarem habilitados por titulo conferido
pelas escolas medicas officiaes ou equiparadas na fórma
da lei;
II. Aos que, sendo graduados por escolas óu universidades
estrangeiras, se habilitarem perante as faculdades brasileiras,
na forma dos re,spectivos regulamentos.
UI. Aos que, sendo professores de universidades ou escolas estrangeiras, o requererem ao De.partamcnto Nacional de
Saúde Publica. Esta permissão só será dada á vista de documentos devidamente authenticados e quando no paiz a que
essas faculdades pertençam goc;arem de favor identico os professores das faculdades brasileiras. sendo levado o assumpto
devidamente informado, á decisão do Ministro.
Paragrapho uni co. As disposições deste artigo serão igualmonte applicadas !éÍS pes~oas que se propuzerem a exercer a
prol'i:;~;f'to r1~ phurmaceutico, de cirurgião dentista, de e.nfermeiro e de parteira ficando os infractores sujeitos á multa de
1 :000$ c o dobro nas rcincjdencias, além das outras penas em
que incorram.
·
Art. 233. C's medicas, pharmaceuticos, cirurgiões dentistas. enfermeiros e parteiras. que commctterem repetidos
erros de officio se rã. o suspensos do exerci c i o da profissão,
por um a seis mezes. sem prejuízo das penalidades prevista8
pelo Codigo Penal.
Paragrapho unico. Os que, habilitados para o exerci cio
da;s profissões acima declaradas, se derem a praticas prohibidas pelo art. 1r>7 do Codigo Penal, além de incorrerem nas
penas ahi e:;tabelccidas, serão suspensos por tempo igual ao
da condemnação.
Art. 234. E' condiç.ão para o exercício de qualquer das
mencionadas profissões o registro do tituln ou licença no Departamento Nacional ele Saude Publica.
§ 1. A Insp,ectoria de Fiscali:r.ação da Medicina organizará a relação dos profis~ionaes. cujos tit.ulns se aehem re~istrados. revendo-a todos os annos. afim de pnhlicar as sua~
alterações.
~ 2. Os medicos vet.erinarios ficam obrigados a registrar
seu diploma no Departamento, e deverão, quando prescreve0
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rem medicamentos, determinar o animal a que se destinam.
cumprindo-lhes ainda declarar, como complemento da propria
assignatura, a qualidade de medico veterinario.
§ 3. A infracção do disposto neste artigo sujeita o infractor á multa de 1 :000$, que será elevada ao duplo nas reincidencias.
Art. 235. Só os medicos habilitados pela fórma indicada
poderão passar atlcstados de obito e deverão fazel-o em impressos, fornecidos pelo Departamento Nacional de Saude Publica e que se encontrarão na Inspectoria de Fiscalização de
Medicina:. na de Prophylaxia, nas Delegacias de Saude e nn.s
pharmacias.
Art. 236. As parteiras, no exercício da sua profissão, limitar-se-ão a prestar os cuidados indispensaveis ás parturientes e aos recem-nascidos, nos partos naturaes. Em caso de
dystocia, deverão rf'elamar a pre~·ença ·do medico, cabendo-lhes
a responsabilidade pe.lo's accidcntes altribuiveis á imperícia
da sua intervenção. E'-lhes prohihido o tratamento medico ou
cirur.gico das doenç.as das mulheres e das crianças, não podendo tambem formular receitas, salvo de medicamentos urgentemente reclamados pela necessidade de evitar ou combater
accident.es graves, que compr(mleHarn a vida da parturiente,
do féto ou do recem-nascido. Taes receitas deverão conter a
dec1nraç5o de urgente.
Paragrapho unico. As infracc,:õef-1 deste artigo s.-~rão punidas com a multa de 100$. podendo, além disso, o Depmtamento Nacional de Sanrle Publica, conforme a gravidade do
caso, suspender a parteira do excrcicio rla profissfio por nm a
tre~ mezes.
Art. 237. A·::ls cirurgiões dentistas é prohibido praticar
operação que exija conhecimento de materia cirurgica extraprofissional, sendo-lhes sómente permittido empregar agenfps
anesthesicos locaes e prescrever medicamentos rle uso externo,
para os casos rcstrictos de sua especialidade.
Paragrapho uni co. As infracções deste artigo serão punidas com as p·enas comminadas no artigo anterior.
Art. 238. Os enfermeiros, maçagistas, manicuros, pedicuros
e optometristas, que se incubirem do tratamento de doentes,
praticando actos que não sejam J)OI' ordem de medicas e qne
a estes incumbam, incidirão nas penalidades comminada'3
neste regulamento. para o exercício illegal da medicina.
Art. 239. O medico que assumir a responsabilidade de
tratamento dirigido por quem não fôr profü;sional, passar
attrstarto de ohito {!c pessoa que tenha sido trata:da por imlividno leigo, firmar attestado gracioso ou sem haver examinado o doente, incorrerá na multa de 1 :ODO$ a 2 :'OiOO$ e na
suspensão do exercicio da profissão por seis a doze mezes.
Si fôr funccionario do D_epartamcnto Nacional de Saude Publica, além dessas penas, scrú dcmiUido.
§ 1o. Incorrerá em cguaes penal idades o profissional que,
em annuncio, se propuzcr a impedir a concepção on intP-rromJWI' a gestação.
~ 2°. Nenhum medico poderá indicar em suas receitas
rlef Prminada pha1'macia, nf'm Ui o 11ouco rrePil :w sob a fórmn
de corligo 011 r1e numero, sob pr.na do mu1f a de 200$ a !)0'(J$00ü.
Art. 240. O exercício simultaneo da medicina e da phar0
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macia é expressamente prohibido, ainda que o medico r)l)~\..;na
o tilnlo de pharmaceutico.
Art. 241. Nenhum medico, na localidade em flUe rxercer
a clínica, poderá ter sociedade ou conl.meto para exploração
da indu~tria da pharmacia.
§ 1o. A manipulação de medicamentos só é permittida ao
medico quando se tratar de preparados que demandem conhecimentos extra-pharmaceuticos, como se,jam: sôros, vaccinas,
productos opotherapicos, etc., em laboratorio devidamente apparelhado. Não só aquellc's preparados, e omo n laboratorw,
flcvc.rão obter licença do Departamento.
§ 2°. O infractor dos dois artigos precedentes scr:'i punido com a multa de 200$, dobrada nas reincidencia~·.
Art. 242. O medico deverá escrever as receitas por extrnso, legivelmente, em vernaculo e nellas ind~car o. nom~ e a
residencia do doente. bem assim a sua propr1a resHlrmcm ou
consultoria.
Paragrapho unico. O infractor será punido com a multa
de ~00$ dobrada nas reincidencias.
Art: 213. Nenhuma pharmaeia allopathica. hommopaf h ica ou dosimetrica, laboratorio ou fabrica de preparados
pharmaceuticos, será aberta ou poderá funccionar para o publico, no Districto Federal, sem prévia licença do Departamento Nacional de Saude Publica. Essa licença só será concedida a pharmaceutico que tenha o titulo registrado nos
termos ,do art. 234 do presente regulamento.
§ 1°. Para que a licenca seja concedida P necessario :que a
Tlharmacia esteja convenientemente provida de drogas, vasilh:::.me, ut;ensilios, rotulas, livros, tudo de accôrdo com as tabellas puhlicadas pelo Departamento Naeional de Samle P•.lblica.
§ 2°. O predio em que tiver de funccionar a pharmacia
deve. estar fie aecôrdo com as pres.cripçõcs do regulamento,
em relação ás condições de illuminação e arejamento. bem
como ter impermeabilizado o ~6Jo as paredes do laboratorio até 1m,50 de altura, não podrmdo servir de dormitorio
as salas de deposito de drogas, nem as de manipulação.
§ 3°. As licenças a que se refere este artigo são pessoaes,
11odrnclo ser renovadas.
~ 4°. Sempre que a pharmacia não fôr de prnpriodndo r] o
pharmaceutioo ou da soeiedade de quo o mf~smo fa'f:a p:uLf',
a firma proprietaria deverá apresentar contracto bilateral com
um pharmaceutico diplomado, nas condições do presente artigo. Esse contraeto será registrado no <(Registro de 'ritulos e
Document.os:l>, depois de visado nc1o Departamento Nacional
ck ~ande Puhlica, figurando nellc os vrmcimrnlm; rln pharmaccutieo c a declaracão de sua respnnsahilidadn r1nla fl irnrc:ão
frchnica do est.abelccirrümto.
§ 5o. O pharmaceutico que, sem licença do Depad.amento,
ahrir pharmacia e exercer a profissão im~orrer:í. na mnlta de
·I :nfl'f)$. sendo fechada a pharmacia. at.ó que obtenha a licença.
~ 6°. O pharmaceutico que não tiver a sua pharmacia do
arcôrdo com o presente artigo e sens paragraphos será pa."lsivcl do multa de 1 :000$. Na rcinciclcncia ~er-lhe-ú cassada a
lirença.
~ 7o. O talão ela licPnça c~tar:í. sempre na pharmada em
logar visivel.
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§ so. A recusa ao exame da pharmacia sujeitará o pharmacen fico á multa de 500$ e ao fechamento do estabelecimento.
qnc só poderá ~cr reaberto mediante nova licença.
§ go. Em iclenticns penalidades incorrerá o proprietario
da pharmar.ia que fnnccionar sem a responsabilidade teclmica
de um pharmnceutico legalmente habilitado.
- - Art. 214. Os pharmace11ticos terão dois livros, destinados, um a registrar as receilas aviadas, originaes ou cópias.
que deverão ser numeradas e 1ranscriptas fr,xfualmente. com
as indicar:ões dos nomes dos doentes e dos medicos receitantes,
assim como das respectivas residencias e datas em que
mesmas forem nsiadas; outro, ao re.gistro da acquisição o
venda das substancias toxicas, com a indicação da procedencia,
quantidade, datas cb compra e venda, c a residcncia do comprador e do vendedor.
§ 1o. Os rotulas dos medicamentos deverão reproduzir a
receita, o numero do registro, e ter impressos: o nome da
pharmacia, a rua e numero da casa em que ella funccionar. o
nome do pharmaceutico responsavel pela sua direcçi'io technica
e o numero da licença. Além da côpia textual da receita,
t.rarfio os ro1.n1os, tamhcm. os nomes do doente o do medico
que a prescrever.
§ 2°. As pharmacias terão rotulas especiaes brancos e
com a dr,signação <Jc «veneno » em lettras verde.s, «uso externo», em leU r as rncarnadas e «agite quando usar'> em
lettras pretas.
§ 3°. As receitas que contiverem substancias toxicas ou
perigosas e cuja rcpctiçfío possa ser prejudicial ao doénte, só
poderão ser repetidas com autorização do medico, autor ou não
da receita. No rotulo das receitas em taes condições o pharmaceutico accrescentará os seguintes dizeres: Esta receita não
poderá ser 1·epetida, sem ordem do medico.
§ 4°. As vasilhas ou os envoltorios que contiverem os medicamentos serão lacrados e fechados de modo a aecusar qualquer violação e marcados com o nome do pharmaceutico e ~
sé de da pharmacia.
§ 5°: Os livros de que traf a esLe artigo sel'fio rubricado·~
em todas as folhas pelo Inspector da Fiscalização ou por um
de seus auxiliares. Neste ultimo caso elle lavrará o termo de
abertura e o df' encerramento, declarando. neste ultimo, o numero de paginas existentes no livro e a autorização para o referido auxiliar o rubricar. Só serão válidos os livros em qu~
se tenham cumprido estas exigencias.
§ 6°. A infracç.ão deste artigo e seus parag-raphos ser:\
rnmicta com a multa do 500$ a 1 :000$, clohrada nas reineidencias.
Art. 24.5. Os livns de registro de rcceituarios ficarão
sujeitos ao exame da autoridade sanitaria, sempre que esta
entender conveniente. Esse exame poderá ser feito por qualquer auloriclacle sanitaria do Departamento N::cir.lllrl.l de Saude
Publica.
Art. 246. Licenciado para dirigir uma plw.r;nacia, o pbarmaceutico as·signar:í na Inspcctoria. em li\ro [1propriado, um
termo de responsabilidade, que só poderá ser :mnullad0 por
outro termo, qnnnclo cessar aquella respons~J11il i duele.
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Art. 247. O pharmaceutico responsavel pela pharmacia
assignará diadamente o livro ele re~üstro do receituario, e
nolla rJorm::mecor:í. durante as horas do maior expediente.
Art. 218. Si a autoridade examinadora dos livrm, da
pharmacia notar entre os nomes dos medicos, cujas reccifas
v~nham sido aviadas, o de algum que nã.o haja registrado o seu
titulo no Departamento Nacional de Saude Publics., verificar
a auscncia prolongada hahib1al do 11harmnceutiro on a falta
de asc;ignatnra nn rnccitn:wio da vespera, imporá no prirneiro
cnso. tanlo no nwdico como ao phnrmacmltico c, no sc~nn!lo,
a c~;to a nllllta flc !5'00$, dobrada nas reineiflfmcias.
~ 1°. Em multas iguaes incm'rcrão o pharmaccut.ico, o
dentic..'ta ou a parteira. no caso de aviamento de suas receitas
f6rn das condir,ÕPS .crn que lhes f\ pcrmittido re.ceitar.
§ zo. Serão ainda passíveis da mesma penalidade os pharmaceuticos, cujos livros do registro contiverem irregularidade~.
tomo~ rasuras. emendas e outros vícios, que possam prejudicar
a verificação da authenticidadc das fórmulas aviadas. Deverão
taes livros ser mantidos sempre em hom estado de conservac;ão e, depois de completos, serão guardPdos no archivo da
pharmacia.
Art. 249. Gl Depa''tamcnto Nacional de Snucle PubUca organizará mensalmente a lista dos medicos, phurma~euticos.
eirurgiõe;, dentistas, enfermeiros o maca·~istus. cujos titulos
tivoren-: sido registrados durante o me~. e mandará pnbllcat--:1.
no Dirrrio Oflic/al para conhccimcnlo dos intt>ressados.
Art. 250. As tabellas organizadas pelo Departamento Nacional de Sando Publica, dos remedios e mais accessorios da
que torla pharmacia deverá estar provida, serão revistas todas
as vezes quP essa repartição .inlr.:ar conveniente.
Parag-rapho unico. A verificação da existcncia do determinado nas tabcllas será feita por occasião das visitas normaes
de inspecrão ·da nharmacia c S'emprc quP l'nt' jnlp;ada opportuna.
Art. 251. Os alcaloides, glycosides e outras substancias
toxicas serão sempre guardados em armario especial, fechado
:á chave, pfllo pharmncontico ou sen suhsfiLnto durante sua
auscncia lflmporaria.
Art. 252. Para a confecçfk., dos preparados officiaes
scguir-se.:.á a Pharmacopéa Franecza. atf; que este.ia organi7:ado
e puhliearlo o Codigo Pharmaceut.ic0 Brrt~ilriro. D8pois da
publicação cl<,sfr> os pharmar.r>lJt.i~o~ tc·rf:ío o~ rnmcdios nrepararlos. segundo a~ suas fórmulas. o qUf' nfí.o o~ inhihirá de,
tcl-os segunrlo as do outras pharmacopéa~. para satisfazerem
as prescripções dos facultativos, que poderão receitar como en ..
tenderem.
~ 1o. O pharmaceutico que fornecer rcmedi0s alterados ou
fal~ificaclos, ou. fizer preparações de modo difforente do prascnpto no Corhgo da França. ou na PharmacopP.a Brasileira,
ou o que na confec~;:fio dos preparados officinaes, substituir
uma droga por ontra, SPT"::Í. mnHarln em fíOO~. on no dobro na~
reinc_idcncia~. sem pre.iui?-n ela re~ponsnhilirladc m·iminal em
cru e mcorrer.
~ 2o. Nas mesmas penas incorrerá o qlJe alterar as fórmnlns ou .substituir os nwdicamrnlos prescril1fos nas receita~
fl bem f':sstm o que nílo obsr>rvar- ns exigencias da licC'nç>a. podendo amda a nut.oridade, no r.:u)o cl~' reincinenfliiJ rld(>rmin::n•
o fechamento rla pharmacia.
' · ~

Ar. 253. E' expressamente prohibido annurtciãr e
vender remedios secretos, bem como vender- drogas ou preparados medicamentosos em estabelecimentos que não estejam
devidamente licenciados, ou no8 logradouros publicas. São
considerados remedios secretos os preparados officinaes de
fórmula não consi•gnada nas pharmacopéas arlmittidaR (~ os
não 1ieencia1Jos pelo Dcpal'lamcnlo Na~ional de Saude Publica.
§ 1o. E' igualmente prohibido annunciar a cura de
doencas consideradas incuraveis, quando dahi possam resultar
malcficios ao ctol'nte ou á collecfividadc, a .iuizo do Drpartamcnto.
§ 2°. Ex:ecptuados o~ remedios de uso orclinari.J e in orfcnsivo, consignados uns fahellas organizada::~ pPlq llPp:wt:•rnenf.o Nacional de Saude Publica e os preparados offieinaes,
licenciado.;; pelo mesmo Departamento, nenhum Olltro medicamento ou preparado poderá ser vendido pelo }.)halmaccntico
ou fornecido a quem quer que seja sem receita de profis ;ional
competentemente habilitado.
§ 3°. Os infracf.ores desse artigo soffrerão a multa di~
1 üO$ a 500$ e do dobro nas reinr.idencias.
Art. 25-i. Para aviar uma receita, que lhe pareça perigosa, deverá o lJharmaceu i i cu ~.;onsultar o medieo, uue a rect.ificará ou fará declaração expressa P. escripta de que assume
a responsabilidade da mesma, declaração que o pharmaceufico copiará no livro de registro do rer.eituario e na propria
receita, que ficará em seu poder.
Paragrap•ho uni co. Si a posologia, em uma prescripçi'i_o,
for anormal. deverú o medico subi inhar a dose do medicamonto, ou fazer a declaracão na propria receita, para que
possa ser aviada sem a rcspon":::bil idade do pharmaceutico.
Art. 255. O pharmaceutico qne qnizer vender especialidades pharrnaceuticas o pr~parados officinaes rlp, invençãu
propria ou alheia, sob denominação e~pccial. deverá indicar
nos respectivos rotulas a pharmacopéa em que se acha"!.' inscripta a fórmula ou designar as dosagens dos principaf~S ingredientes, após lic~nça elo Dcpnrtamento Nacional de S'llldi~
Pub1icn, que determinará as declarações !lHO devam e po~;sam
ser impressas nos rntulos e prospectos. l\'a inohsrrvan('ia
destas condit;:õcs taes especialidades se reputarão rcnH'din.;
~·ecretos.

Art.. 256. E' indispensavel licença do Deparf::-tmenlo Nacional de Sa.ude Puhlica para a venda dr. antiseptieos ou de ..;mfcctantes, preparados pharmaeeuticos e remedios novos.
~ i o. A licença deverá ser rcqn~rida por pharmaceulico
legalmentr. habilitado. que aprrsrntará um rclnlorio, no qual
declare a compn.'lieão, nome, modo rle preparar e de applicar
o producto e os ·rasos p~ra que fAr ind irado. Tratando-se
tic productos chimicos novo~·. deverão ser dcclal'ados no relatorio os proces·so~ de enradr.rizru:fío e dll~eamentos qne lhe::;
Rejam peculiarc~· e indispcn~nvei~ :1 VPI'i fi cação d~t sna authrmticidade.
§ 2°. Este relntorio poder:í ser apresentado em envolucro
fechado, que serú aberto pelo Inspcetor d(' Fiscalização do
Exercício rla MNiicina, e novanlf'nfe rncf'rrado pa!'a ser conservado no archivo rla repartiçfín. drpois rlr f.Pr sino reserva-
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damente communicado aos peritos incumbidos da analyse e
estudo do pedido.
§ 3°. Deverá ser acompanhado pela. qun:ntidade do. produeto nec-essaria para a analyse e e.xpenenc1as que o mspector julgar convenientes, o pelo recibo do deposito da taxa
rcspceliva na secção de contabilidade.
~ IJ
S0h prna de multa de ?00$, que :;,~ elevará ao dobro
nas rcincidencias, e de cassação da licenGa. é vedado inculcar
nos annuncios e rotulos de taes producto~ qualidades ou effeitos que não tenham sido verificados e admititdos pelo Deparbmento c bem assim que este o~ aconsPlltu ou rccommenda.
§ 5". São considerados remedios novos:
1o, os preparauos pharmaceuticos em cuja eompoGição entrar alg-uma ~uh~lancia. de emprego :tão CL'n!Jecit'o em medicina;
2", aquelles em que se tiver foifo uma associação IJOVa.
rmhora os comvonentes sejarh de acção .iá conhecida;
~Jo, aquelles em que, para a sua obtenção, se tiver usado
ltlll pt·ocesso ainda não empregado oU conhecido.
Art. 257. Os introdnctorcs de melhoramentos em fórmulas j{t conhecidas não poderão expôr á venda o remedio L.ssim
nwlhorado. som licença do Departamento Nacional de f:;aude
Publiea, ao qual incumbo verificar si o melhoramento é real,
devendo entender-se por - melhoramento, qualquer IJ.odifieação que torne a fórmula conhecida mais util ou de uso
mais facil, observadas as disposições do artigo antecedente.
Art. 258. Os preparados licenciados pelo Departamento
~acionai de Baude Publica terão sempre nos rotulos os nomes
dos nharmaeeuticos preparadores e a posologia das substancias activas (quando toxicas), data e numero da licença e a
S1\dc da fabricação.
§ 1o. Aquelles que tiverem preparados pharrnaccuticos
licenciados polo Dc,partame.nto, mas fabricados no estrangeiro, e os quizerem preparar no paiz, deverão mostrar-se habilitados perante as autoridades competentes para o exercício
da profissão pharmaceutica.
§ 2°. Sempre que um producto licenciado mudar de proprietario ou manipulador, deverá ser requerida a transferencia da licença concedida, dentro do prazo do um anno, ficando
ella sem effoit•o no c.aso de não St~r observada essa formalidade. Para que a transferencia seja concedida a novo manipuJarlor e responsavel, cumpre a este apresentar um relatorio
do aecôrdo com o art. 256.
§ 3°. As infracções deste artigo serão punidas com a
multa de 2:..10$ e u dobro nas reineidencias.
Art. 259. O inspector, sempre que julgar conveniente,
ordenará apprehensões para verificar si os productos licenciados se acham de accôrdo com as fórmulas archivadas.
Paragl'apho unico. 'Ü's preparados, cuja licença fôr cassada. scr;'í.o, p:ua todos o:;; effe tos, considerad-os remcdios
secretos.
Art. 2GO. N0nhum pharmacenticn podt:rCt tc•J' a dirccçfi 1
tcchn ica de ma i::; de uma pllarmacia, nem vcrmiLLir u exercido de qualquer outra profissão no recinto destinado á manipulação, entrega de receitas e venda de re..medios ..
0

•

654

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

§ 1o. Ao pharmaceutico é ve~ado dar consultas m_edicas,
applicar apparelhos ou fazer curativos, excepto nos acc1dentes
de ruas ou casos ::;emelhantes de urgencia, c na falta absoluta
de medico.
§ 2°. Os infractores serão punidos com a multa de 200$
a 500$, dobrada nas reincidencias.
Art. 261. Em seus impedimentos femporaeíos, poderá o
pharmaceutico deixar encarregado da administração da pharmacia um pratico de sua confiança, ficando responsavel pelo
procedimento do mesmo perante as autoridades sanitarias, ão:;
quaes communicará por escripto a sua ausencia.
~ 1o. Ent.ender-se-•á po·r impedimento temporado aquelle
que trouxer ausencia accidental do pharmaceutico por tempo
menor de trinta dias, cumprindo-lhe, si a ausencia se prolongar. deixar encarregado da pharmae.ia um pharmaceu_tico legalmente habiliU::rlo, com licença do Departamento Nacwnal de
Saudc Publica. Nos casos de ausencia :-or molestia, deverá o
:facto ser communicado immcdiaLarncnt.e á Insnccl oria n justifjcacio por attestado medico.
§ 2~o Os prat.icos de que trata e.ste artigo deverão provar
as suas habilitações perante uma commisssão nomeada pelo
inspector; no caso de serem approvados ser-lhcs-tL concedida
uma certidã.o do exame.
§ 3°. As infracções ~este artigo e do anterior serão punidas com multa de 100$, o do dobro nas reincidencias, podendo ser cassada a licença c fechada a pharmacia.
Art. 262. Os estabelecimentos publicos, hospitaes, asylos,
hospícios, corpor•ações rchgiosas, associações de soccorros e
industriaes, que tiverem pessoal numeroso, poderão possuir
pharmacia destinada ao seu uso particular, desde que seja
dirigida rpor pharmaceutico legalmente habilitudo, c licenciada pelo Departamento Nacional de Saude Publica. Estas
pharmacias não poderão vender ao publico medicamentos de
qualquer espacie.
Paragrapho unico. As infracções deste artigo serão punidas com a multa de 200$, dobrada nas reincidencias.
Art. 2~63. Nenhum laboratorio, drogaria ou hervanaria
e fabrica de productos chimicos poderá funccionar no Districto Federal sem licença do Departamento Nacional "'de Saude
Publica, sob pena de fechamento, além de multa de 200$.
Ficarão sob a mesma vigilancia que as pharmaclas. A licença para o funccionamento de taes estabelecimentos só será
concedida a pessoa idonea, a juizo do Departamento e será
pessoal, podendo ser renovada.
. Paragrapho unico. Os infractores deste artigo serão pumdos com a multa de 100$, dobrada nas reincidenciaa sendo
fechado o estabelecimento no caso do insistencia na inf;acção.
Art. 264. As drogarias terão por fim o commercio de
droga~, prepa:;.'ados officinaes devilarnon.te 3-u torizados subst.n;nc!as chimicas, uL,ensilios d0 pharmaeia c apparcll;os de
dh n111ca, sendo-lhes absolutamente interdicto:
1o, aviar !e.ceitas, manipular !órmulas mug-istraes, fazer~
:~r~par!-ldos offwu~!-le~ exercer, emf1m, _qualquer acto que seja
lJl'Ivativo da proflssao de pharmaceut1co·
zo, vender ao :r>l!blico qualquer subst.ancia toxica, ainda
que em pesos medwmaes •.
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§ to. Nas drogarias não poderá haver exercicio profissional além do de droguista.
§ 2°. Exceptuadas as de uso ordinairo e inoffensivas, indicadas nas tabellas do Departamento, as substancias chimic:1s
só serão venãidas a pharrnaceuticos cu industriaes e mcdiant~
pedido escripto e assignado.
§ 3°. Com a mesma excepção acima declarada. as drogas
deverão ser vendidas nos proprios' vidros ·e envoltorios taes
como forem acondicionadas pelo fabricante.
§ 4°. Para poder retalhar drogas que não constem da
tabella, é necessario que a drogaria tenha em sua dirccção
pharmaceutico legalmente habilitado, e matriculado, o qual
deverá visar os rotulas com o seu nonie.
§ 5°. Os droguistas deverão re.gist.rar. em livro especial,
que será rubricado em todas as suas folhas no Departamento
Nacional de Saude Publica, confmme o art. 244, as s~ub
stancias toxicas que venderem para quaesqucr fins. mencionando o nome, a industria e a rcsidcncia do comprador, data,
da VRIHJa, qualidade c quantidade d.l subsLancia vendida.
§ 6°. Os sôros e liquidas injectaveis. licrmciados pelo Departamento Nacional de Saude Publica, sü poderão ser vendidos pelos droguis.Las a pharmaceuticos, mediante pedido
cscripto.
§ 7°. Nenhum droguista ou pharmaccutico podcrú annun-·
ciar ou vender preparados officinacs que não tenhan1 sido licenciados pelo >Departamento Nacional de Saude Publica.
§ so. Os preparados officin::ws. importados do estrangeiro,
não poderão ser vendidos sem licença do DQpartamento Nacional de Saude Publica. Para obtenção dcs::;a liccnca observar-se-á o disposto no ar L. 256.
§ go. As especialidades pltarmncf~nticas impoeLadas. fllW
não estiverem devidamente licenciadas, não podm·ão sahir
das alfandegas: eompatindo aos consignat<nios requere'r a
resr>cctiva licença, de aecôrdo eum us exir;Pneias deste regulamento. ou rccxportal-as deu! ro (),, prazo de trcs mezes, findo
o qual serão inutilizadas.
§ 10. As infracções deste artigo serão punidas com a
mult.~l de 200$ a 500$, e do dobro nas reincidencias.
§ 11. Os droguistas que venderem remedios, drogas ou
preparados aLterado~s. sophi·sticados
ou falsificados, .serão
multados em 200$ e o dobro nas reincidcncias.
Art. 265. Sórne.nte as pharrnacias e drogarias poderão
vender medjcamentos ~ drogas, fieando exclusivamente reservada ás pharmacias a venda, por preserip1;ão medica, de
sôros therapeuticos, productos opotherapicos e liquidas injectaveis, incorrendo os i:nfriwtores, vendedor c comprador, na
multa de 100$ a 500$, dobrada nas reincidencias.
Ar·t. 266. E' expressamente pro h ibida ,t vendn de qualquer substancia toxica, especialmente a de narcoticos e anesthesicos, com.o o opio e seus derivados. a coeaina, etc., sem
prescripção de medico ou cirurgião dentista.
§ 1°. As substancias a que se refere esf.e artigo não poderão sahir das repartições adlt;meira:~ ~:em a 11 frH'iZfl(~ão do
Departamento Nacional de ~}ande lluiJlica, para c~1 da partida
importada.
§ 2°. Taes substaneias, quando vendidas em leilão, c:.J
poderã·o ser arrematadas por droguistas ou pharmaceuticos,
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que deverão communic2.r ao Dcpartarnonl.o Nacional de Saude
Publica a quantidade c a qualidade do material adquirido.
§ 3.• As lnfraccões serão punidas com a multa de 500$ a
2:000$, e do dobro nas reinc.idencias, al6m da 1::ena criminal.
em que incorrerem os infractores.
Art. 267. As substancias toxicas destinadas a sct' usada3
para a prepara<;ào de _so~uç.Õl'S antiscpLiuas dn uso _externo,
assim eomo (IS eumprmudos para usos photogeaplueos, ou
outros quaesqucr, não poderão ter a fúrma de pastilhas, ou
suas variantes, que decm logar a equívocos; terão a
fórnm de bastonetes ou outra qualquer que Re ntlo eunfu nda
com preparados medicamentosos habituaes, dcst.inados a uso
interno. Em hypothese alguma ·será dada licença a preparados que não obedecam ao disposto neste artigo, sendo as
infraccõcs punidas com a multa de 200$ e a apprehonsão do
producto.
·
Art. 268. Todo pharmaccutico é obrigado a enviar, quand'
J'cquisiLada, ú Deleg:.:. .a de ,t;audo do dist.rido, ou ~.i ilnspcctoria de •Prophylaxia, urna cópia textual do re~eiluario, com
a inclie.lção do nome do medico c da residencia do doente sob
vena de multa de ~00$ c do dobro na reineidcncia.
Art. 269. As aguas rninerac::; naturaos, a quo se attribuam
}H'OJH'iedadcs thcrapcuticas, não poderão ser expostas á venda
sinão depois de terem sido apresentados
ao Deparlamento
Nacional de Saudc Publica documentos de caracter official
que provem a sua composição, sua efficacia ou indicação therapeutica e captação de accordo coro os prece i tos esLabelecidos
pela sciencia. Deverão ainda, os proprietarios ou exploradores
da fonte, declarar quaes as manipulações que soffrerem essas
~guas nló â sua expedição.
§ 1 o. Sempre que o Deparlameülo Naeional de Saudc Publica achar conveniente mandará examinal-as ou verificar as
oondi.ções em que fôr feita a sua exploração no mercado ou
a sua captação.
·-·
§ 2°. Os exploradores das aguas mincraes, que não satisfizerem os dispositivos deste artigo on que emprestarem ás
agua3 que explorem indicacões ou qualidades differentes da~
que forem reconhecidas para a licença, ~~erão pas.:::ivei3 da
multa de 200$ a 500$, e do dobro nas reincidencias.
Art. 270. Os desinfe.ctantes, ainda que não tenham indicacões therapeuticas, só poderão ser exposf os á venda depois
de examinados pelo Departamento Nacional de Saude Puhlicu.
c ficarão sujeitos á fiscalização, podendo o Inspector ordcr;ar,
a apprehensão para lhes verificar a efficacia.
~ 1o. Verificada a inefficac.ia do pro dueto, ou a discordanCia entre o seu valor real e o declarado será prohibida
a venda, incorrendo o fabricante na multa ctc' 1 :000$00.0.
§ 2o. O Departamenb Nacional de Saude Publica reservase tambem o direito de apprehcnd..;r os productos de toucador
e os assim .cC!nsiderados, afim de submettel-os á analyse, podendo rro~1b1r a v~nda. nn caso de serem uoeivo.r.;. Tan"' preparado~ nao deverao conter snbstancias irritantes da pelle,
mcnrrendo, nestr~ caso. fornecedor·es c applieadores, na mulfn.
1
~h~ .. 10L que se clev_ar~ ao dolJ~~? ua.s reiacidcnrias, sem pre-JUizo . das penas crunmaes. . 81 laes preparados tiverem
propriedades thera,peuticas estarão sujeitos ao disposto no
art •. 265.
· ·
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Art. 271. As drogas e productos chimicos destinados a
uso pharmaceutico deverão trazer a indicação : - para uso
pharn.:aceutico - e o nome da pharmacopéa franceza, sempre
que não houver indicação especial.
Art. 272. üs fabricantes de drogas para uso pharmaceutico deverão ter, quando estabelecidos no estrangeiro, um
representante nesta Capital, reblJonsavel •perante o Departamento Nacional de Saude Publica por tudo quanto diga resveilo aos seus productos.
§ 1o. Si os fabricantes não tiverem aqui r&i)resentantes
e seus productos não forem julgados aptos para o uso pharmaceutico, o Departamento providenciar:á para que não tenham despacho nas nossas alfandegas.
~ 2. O reçresentante ineorrerá na multa de 1 :000$ si
as drogas de que trata este artigo não corresponderem ao fim
indicado e devePá reexportal-as, dentro do praso de tres mezes.
Em caso de reincidencia, a multa será no dobro e poderá
ser prohib;da a entrada elo producto.
Art. 273. As hervanarias não poderão ser installadas nem.
funccionar sem licença do Departamento Nacionai de Saude
Publica e limitar-se-ão á venda de plantas indígenas constantes da tabella, sendo-lhes expressamente prohibida a venda
de qualquer outra substancia medicamentosa, mesmo approvada pelo Departamento Nacionai de Saude Publica, salvo si
o hervanario tiver licença de droguista. caso em que obedecerá ao estatuído .para esse ramo de negocio.
§ 1o. Excluídos os vegetaes de uso diario e inoffensivo.
nenhum outro poderá ser vendido ao publico nos hervanarios.
Os vegetaes e productos naturaes toxicos só poderão ber vclldidos a pharmaeeuticos ou droguistas mediante pedido escripto e ::m: ht-u~i·Jado lleh eornpt':l.dor.
§ 2°. A licença para o funccionamento de hervanaria só
será concedida a profissional idoneo e será pessoal, podendo ser
renovada. As plantas deverão estar devidamente acondicionadas, com a designação dos nomes, de modo a evitar confusão.
§ 3o. As infracções das disposições deste artigo serão
punidas com a multa de 200$ e, conforme a gravidade da
mfra~ção, a juizo do Inspector, poderá ser cassada a licenca.
Art. 27 4. As casas de optica deverão subordinar-se ás
instrueções formuladas pela Inspectoria, sob pena da multa
un ~00$ a 1 :000$, dobrada nas rcincidencias.
0

CAPITULO V
SÔROS, VACCINAS

1;

PHODUCTOS

BlOLOGICOS

Art. 27:5. A fiscalização dt..: sôro·s. vaccinas e demais produetos biologicos. vendido::,· no Distriet.o Federal e em outros
mercados do paiz. ~ompel e á !nspectol'ia de Fiscalização do
Exercício da i\!edicina.
Art. 276. As analyse.s e .quat~s.qucr outras pesquizas, destinadas á fiscalização, de que trata. o artigo anterior serão
feitas, n,} Districto Federal. p~lo Institnt.o Oswaldo Cruz, e
nos Estados pelos institutos officiaos ou por outros reconhecidos pelos poderes estad1Jaes, quando possuam idoneidade,
a juizo do Departamento Nacio:1al de Saude trublica.
Leis de 1923- Vol. In

42
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§ 1o. :F'icam su.jeitos á fi~·calizacão todos os sôros, vaccinas
e productos biologwos, de origem estrange~ra e os produzidos
no paiz por institutos e laboratorio.s particulares.
§ 2. Dispensam-na os productoe do Institutos officiaes
ou officialmente reconhecid,_,s, quando possuam idoneidade
teohnica, a juizo do Departamento Nacional de Sa.ude Publica.
§ 3°. Os producLos da que trata o paragrapho anterior,
collocados nos mercados do paiz, inclusive os do Instituto
Oswaldo Cruz. poderão soffrer a fiscalização de outros instituto~ congeneres, officiaes, ou officialmede reconheeidos.
§ •4o Do..,; resultados cas analy5c-; procedidas no 1I1stituto
Oswaldo Cruz e em outros institutos officiaes, poderão recorrer os interessados p!!ra o Ministro da Justiça e Negocias
Interiores, que designará uma commissão de technicos, constituída por profissionaes competentes e insuspeitos, afim de
resolver sobre a procedencia da reclamação apresentada.
Art. 277. Só pela Alfandega do Rio do J anciro e pelas
dos Estados em que existam institutos officiaes congeneres
ao Instituto Oswaldo Cruz e de idoneidade technica. reconhecida pelo Departamento :\acionai de Saude Publica, será permittida a importação de sôros, vaccinas e productos biologicos.
Art. 278. A parlir da data da promulgação deste regulamento, os produetos de ,que tratam os artigos anteriores só
teli'ão livre curso nos rnercad(ls do paiz quando soffrerem a fiscalização do Departamento ~ar.ional de Saude Publica.
Art. 279. Nos Estados onde existirem institutos officiae-3
oongeneres ao Instituto Oswaldo Cruz e que possam, a juizo
do Departamento Nacional de Saude Publica. executar com
'a. technica exigida as analyses dos pror:luctos referidos no
art. 276, § 1o, a fscalização dos mesmos será realizada pela
respectiva repartição sanitaria.
§ f o. Os la.boratorios e institutos particula.re$ poderão,
quando julgarem conveniente á salvaguarda de seus interesses, requisitar nova contra-prova de seus productos no Instituto 03waldo Cruz, sendo valido para todos os effeitos o
~areccr dease. Instituto.
·
§ 2°. As analyses e contra-provas a que se refere este
regulamento deverão ser concluídas no prazo ma:ximo de
30 dias, decorridos os quaes, si não houver prohibição formal,
poderão os productos se~· collocados no mercado.
Art. 280. Não é permiLtido o despacho de qualquer do3
productos referidos no a~rt. 276. § 1°, nas alfandegas do paiz,
sem prévia autorização do Departamento Nacional de Saude
Publica no Districto Federal, e das repartições sanitarias dos
Estados, nos termos do art. 277.
Paragrapho unico·. Os imporLdores de sôros. vaccinas e
quaesquer productos biologicos deverão requerer ao Departamento Nacional de Saude Publica, ou ás repartições sanitarias estaduaes, a fiscalização exigida para que possam os
mesmos ser despachados pelas alfandegas.
Art. 2·811.. O Departamento Nacional de. Saude Publica
mandará proceder á collecta das amostras necessarias á contraprova de que trata e~te regulamento, e as enviará ao Instituto
Oswaldo Cf!uz. De modo identico :procederão as repartic,:õe3
BanHarias estaduaes nos f ermos do art. '~79.
1
Paragraph~J unico.
Os. laboratorio3 e insf.if.uto:-; particulares reqni::;itarão ao Departamento NaciC'lnal de ''3aude Pu0
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blica a fiscalização de cada partida de sôros, vaccinas e outros
pr·oductos niologicos. antes de os collocar nos mercados.
A.rt. 282. Não ficam isentos da contr·a-prova, que é de
rigor para toda& as partidas, os productos approvados, quer.
o tenham sido pelas repartições sanit.arias estaduaes, quer,
pelo proprio Departamento.
Art. 283. Para a fiscalizacão dos sôros produzidos no paiz
serão observadas as determinações seguinte~;:
a~ a collecta das amostras destinadas á contra-prova será
rcaliz.ada pelo Departamento Nacional de Saude Publica, nos
laboratorios o institutos particulares, por meio de technicos
quo recolherão ao acaso, em cada. uma das partidas, a quantidade d0 producto necessaria.
b) a collecta de que trata a lettra anterior será feita na.
partida já distribuída em ampolas ou outros recipientes adequ:ult.1S, devendo ser fornecidas pelo productor as seguintes indir:a(;ÕE'.s: 1". o resultado da contra-prova geral do proprio lalabontorio, que consistirá na exp.erimentacão em animal, na
Jlll.:di.-Ja do valor immunisante do sôro e no resultado da prova
df~ o'3Lerilidade; 2", a quantidade de substancia conservadora,
aeaso empregada; 3", a quantidade de sôro de cada partida e
a d1ta da sua ~roducção .
.Paragrapho unico. Conclui da a. contra-prova de accôrdo
eom o art. 281 serão os resultados communicados ao procl~~cLor, por intermedio do Departamento Nacional de Saude
Puhl ica, ou das repartições sanita.rias dos Estados, e concedida autorização para ser collocada no mercado a respectiva
pa1·1.ida, se et:tivor de accôrdo com as exigencias regulamentan:s, após a applicação dos sellos officiaes.
Art. 284. Os importadores de sôros, vaccinas e quaesquer
productos biologicos do estrangeiro, assim como os productores dos mesmos no paiz, pagarão ~ T'éviamente no Instituto
O~waldo Cruz, ou nos iru:;titutos congeneres, a taxa de analyso, de accôrdo com as tabellas.
Art. 285. Os importadQores ou fabricantes nacionaes dos
productos de que trata o art. 276 § 1" deverão conservar os
ccrLifieados da contra-prova, fornecidos pela inspectoria afim
de exhibil-os sempre que isto lhes seja exigido pelas autoridades sanitarias competentes ou pelos consumidores.
Art. 286. Nenhum dos productos mencionados no art. 27G,
§ 1 ", quer de importacão, quer de produccão nacional, poderá
~er vendido sem o sello official de que trata o art. 12 dQ
decreto n. 3. 987 de ·2 de ~aneiro de i920.
Art. 287. Ficam sujeitos tambem á fiscalização do De.partamento Nacional de Saude Publica, todos os productos opotherapicos, importados ou fabricadcs no paiz.
§ J •0 Os ensaios indicados para verificar ~ inocuidade ou,
quando possível, a efficiencia dos productos de que trata este
artigo, serão realizados no \Instituto Oswaldo Cruz, no District o Federal, e nos institutos congenores nos Estados, nos
tl•t·rnos do art. 279.
§ 2." Para a fiscalização dos productos opotherapicos
pi·od11zidos 110 })aiz, o Departamento Nacional de Saudc Puli! it~a farú 'proceder, por technicos de reconhecida cumpctencia,
au cx<~mn do material utilizado no seu preparo, apreciando
ainda a technica emp~e,gada na sua fabricação, respeitando
o sigil1o relntiyo a qualquer ptocesso -espeé.ial.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 288. Para maior garantia da fiscalização de que
tratam os artigos anteriores, e para surprehender infracções
que escapem á contra-pro'Va inicial, o -Departamento Nacional
de .Saude Publica e as repartições sanitarias estaduaes poderão fazer adquirir nos mercados de consumo amostras de
sôros, vaccinas e quaesquer outros productos biologicos, submettendo-as ás analyses convenientes.
Art. 289. Os institutos officiaes que verificarem, na analyse dos productos de outros institutos congeneres, quaesquer
infracções regulamentares ou defeitos que os inferiorizem ou
os inutilizem para o consumo, deverão levar o facto ao conhecimento do Departamento Nacional de Saude Publica, requisitando as necessarias providencias.
Paragrapho unico. No caso deste adigo o director geral
~o Departamento Nacional de Saude Publica solicitará ao Ministro da Justiça c Negocios Interiores as providencias administrativas que se facam necessarias.
ArL 290. Os importadores de ~sôros, rvaccinas c quaesquer
productos biologicos, ·C os· productores dos mesmos no paiz,
serão passíveis da multa de 200$ a 1 :000$, quando collocarem
no mercado de consumo aquelles productos, sem a contrat>rova da repartição fiscalizadora competente.
Paragrapho uni co. Os productos encontrado-s no mercado n que não hajam soffrido a fiscalização exigida, serão
appre:hcndidos pelas autoridades sanita.rias competentes c retidos até á satisfação das exigencias regulamentares, s.em prejuízo da penalidade de que trata este artigo.
Art. 291. As fraudns encontradas em productos que te.nham soffrido contra-prova e se encontrem no mercado, su,jeitam os seus autores á multa de .300$ a 1 :000$000.
Paragrapho unico. Nenhuma pena se imporá ao importador ou fabricante pelas alteracões imputavais á accão do
tempo ou a outros factores que não entendam com a technica
ou fabrieação. E~m tal caso a aulnridadP :-n limitará a apprehender o prodncto.
Art. 292. O Departamrnt,o Nacional de Saude Publica poderá prohibir a collocação no mercado de sôros, vaccinas e
quaes(]u.er productos opotherapicos de institutos, laboratorios ou quaesquer fabricas que reincidirem nas infracç.ões
ou fraudf's inrlica(Jas nas instrucc_:õPs cln quo trata o artigo
.seguinte.
Art. 293. tOs serviços de analy:~es dos sôros, vaccinag e
outros productos biologicos serão regidos pelas instrucções
expedidas pelo Ministro da Justiç.a e Negocias Interiores.
CAPITULO VI
INSPECÇ,\0

SA~lT.\RJA

DOS

EMPREGADOS
MERCIAES

DOMES'l'ICOS

E

COM-

Art. ~94. Para os empregados domesticas e commerhavcr·á a carteira dt' saude, Pm que serão annotados o
nome, idade, sexo, profi~'são, nacionalidade, estadb civil, o
nurnero da ficha de sanidade e ·os cert.ificados de vaccin~ão Pl
de ausenci:l de molestia transmissivel, firmados pelo medico
assistente da Tnspedoria e visados pelo 5nspector.
ciae~
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Art. 29~. A carte.ira de que trata o artigo anterior será
facultativa, ficará annexa á de identific·ação e será concedida
após exame feito pelo medico assistente na Inspectoria em
horas fixada~ para esse fim.
Paragrapho uni co. O Laboratorio Bacteriologico fará os
exames que lhe forem requisitados para elucidaçr~o do diagnostico.
Art. 296. Não será fornecida carteira de saude:
·
a) aos atacados de tuberculose aberta, lepra ou trachoma:
b) aos não vaccinados, ou que, não tendo sido revaccinados
dentro do prazo da lei, não se quizerem subr..1etter á vaccinação ou revaccinação.
Art. 297. Aos indivíduos atacados de leis!hmaniose, bouba~
ozena, syphilis no período contagiante, blenorrhagia aguda~
ophtalmia purulenta, doenças parasitarias da pelle, pediculose.,
bem como de qualquer doença -aguda transmissível, só ·Será
fornecida carteira de saudc após a cura on tratamento conveniente.
Art. 298. Sempre que o empregado domestico, ou commarcial, mudar de patrão, deverá apres-entar-se a nova inspecção para annot.ação de 5Ua c·arteira .e ficha de saude, afim de
que as mesmas continuem validas para todos os effeitos.
§ 1o. Na occorrencia de alguma hypothese da lettra a do
art. 296 a carteira será inutilizada.
§ 2°. Na oecorrencia de alguma hypoth•ese do art. 297,
a carteira .será detida até cura ou conveniente tratamento,
verificados P.Or novo exame.
Art. 299. A carteira de saude terá ficha correspondente
em dupla via, sendo uma entregue ao examinado e outra archivada na Inspectoria. A observação medica do examinado,
as notas dos differentes exames, o tempo e motivo da detenção da carteira de saude ou o motivo do seu confisco,
serão inscriptos na ficha.
Art. 300. Acompanharão a carteira de saude irnpre.~sos
onrlo serão dadas em linguagem clara e accm:;sivel:
Conselhos de 1hygiene g~r.al:
Conselhos de hygiene relativos á profissão do empregado;
Conselhos para evi•tar as doença-s infectuosas;
Comwlhos rfllativos ao uso das bebidas alcoolicas:
Indicação dos dispensarias do Departamento;
•Indicação do local e ;horas em que se devam apresentar
para exame.
Art. 301. As amas de leite só se poderão empregar após
o exame e a obtenção da c:Jrteira de s.aude.
Paragrapho uni co. As que não estiverem em estado
de perfeita .saude, e as que tiverem soffrido de tuberculose,
syphilis, boubas. não poderão empregar-se.
CAPITULO VII
EXAMES DE INVALIDEZ

Art. 302. Incumbe ao Departamento Nacional de Saude
Publica o exame medico para a concessão de licen~·as, apo-

Adros DO

PODER ExECUTIVO

sehtadorias, pensões e jubilações, por motivo de doença ou
invalidez aos funooionarios publicos civis da União.
§ t•: A exeeucão dessa funccão compete á Inspectoria de
Fiscalizacão do Exercício da Medicina, que organizal'>á uma
eommissão de dois ou tres medicos, sempre que qualquer
funceionario solicitar exame para obter licença, aposentadoria ou jubilação.
.
§ 2°. Esses medicos, escolhidos dentre os assistentes da
Inspectoria ou os demais medicos do Departamento. deverão
·ser reconhecidamente idoneos para o mistér por especialização
elinica ou prática de laboratorio, podendo, no·s Estados, fazer
parte da commissão medicos estranhos ao Departamento, na
falta daquelles profissionaes.
§ 3°. Aos peritos será confiado o encargo de examinar
todoi os candidatos a licenca, aposentadoria, pensão e jubila~ão, sob a prome·ssa de fielmente relatarem o que tiverem
o):)r,·ervado e ajuizado sobre o estado morbido do candidato,
sob as penas da lei.
Art. 303. A invalidez. para os effeitos da aposentadoria,
pensão ou .fubilacão, será provada mediante inspecção de
saude, a que se procederá por duas vezes, com o intervallo de
tres mezes, entre uma e outra, servindo na segunda commisISão profis!õ!ionaes que não tenham feit.o parte da primeira.
§ 1. 0 • As commissões para as inspecções de saude a qne
ee refere este artigo serão compostas de tres profissio:1acs.
§ 211 • As commissões serão nomeadas: nos Estados. pelo
delegado fiscal do Thesouro; no exterior, pela legaçfío flllt1
convier, mediante approvação do respectivo 1\Tinistro, devendo
os laudos respectivo~;· ser sujeitos ao parecer ilo D~:partamento
Nacional de Saude Publica, quando o funccionari0, diploma! ico
ou consular, não possa vir pessoalmente submettcr-se ao
exame nesta capital. Servirão perante as commissões nos Estados os procuradores fiscaes· da Fazenda Nacional, a quem
caberá. si julgarem necessario, recorrer da perícia medica,
assegurado igual direito ao funccionario.
§ 3.0 Si o Ministro que houver de referendar o decreto
de aposentadoria, pensão ou jubilação entender que é proc,:!dente o recurso. designará um ou mais prnfissionaes de Rua
confiança. para novo exame, que se deverá effectuar dentr•.l
do prazo de 30 dias, no maximo, contados da data do recurso~

§ 4°. Não haverá recurso da perícia mcrliea. quando aR
duas commissões forem accordes em negar a invalidez allegada pelo funccfonario.
§ 5°. A inspecç5.o de saude será feita na Capital da Republica. quando o funccionarjo servir no Districto Federal ou
no Estado do Rio de Janeiro; nos demais casos. nas capitaes
dos Estados.
Art. 304. O Mtni.~tro, perante o qual corrrrem os processos de 1icrnça, pensão, aposentadoria ou jubilação, poderá
ordenar e:r-o(ficio. quando julgar conveniente, que s~ proceda a novo exame pericial, por dois profissionaes de sna
immediata ('Onfianca. do proprio Departamento, ou a elle estranhns.
Art. 305. A pericia de saude. por invalidez. para julgar
da i-ncapacidade do exercicio da funcção, ou por aceident.e no
trabalho, será realizada por todos os membros das commissões
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e submettida á approvação do Director Geral do Departamento
Nacional de Samlc Publica.
Art. 306. O veridictnm de incapl:'lc!darle profissional, 011
hwalidez. deve ser motivado por diagn·•s!ico clinico de doenca
gr~vE' P. chronica. justifieado por sna vez. pPlo~ sympt.omas
objcctivos della, apurados no curso do Axamo ou pelo~ exame~
a que fôr submettido o paciente. servindo. para isso, todos os
recursos de cl inica e de laboratorio m:ados em propedeutica.
Art. 307. O candidato á apo~rntarioria ou jubilação por
invalidez adquirida em acto de "'ervico (;~ funcção publica,
dever'á apresentar á Commis~ão .perir·ial os seguintr.s documentos, pelos quaes se possa deduzir o nPxo causal de suas
alel~ações;

a) certificado official da repartição a que pertencer, declarando o cargo resp!"ctivo, o tempo de serviço publico, o
gfmcro de trabalho normal e o exercidn no rnomento do accid~nte ou doença consequente;
b) certificado official, da mesma procr'rlr·r.ria, narrando
quando e como tiver occorrido o a~cidente ou a doença e os
}lrimeiros cuidados prestados ao paciente;
c) attestado do medico on merlicos assi~tent.es, no qual se
relatem as causas e o tratamento da lesão observada. mencionanrlo, com exactidão, a época em qur tiver occorrido o accidNlte ou a doença.
Paragrapho unico. Para certi fie ar-se da identidade do
eandirlafo á aposentadoria ou jubilação. poder:i a commissão.
quanrlo .iulgar conveniente. exigir
a pre~cnça ao acto do
exame de um outro funccionario da mesma repartição, o
qual Pxhihir:'i a cornprtcnte rlcsignação. em papel official dcYidamente au thrnticado com
a assignatur::-.. do .rcspeetivo
ehefe.
Art. 308. Em livro da commissão pericial de Raude, rubricado pelo Departamento Nacional de Saurtc Publica, será
Jnvrnrlo o laudo rPspectivo, contendo fndos os exameE,' e deducções que justifiquem o diagnostico
e o jnizo sobre a
doenca, a incapacidade ou a invalidez. Deste laudo funrlamentado. mandará. o Director Geral. para fins administrativos de
!icenr::t. aposentadoria ou .fnbilacão. extnctar as conclusões.
pnra serem Pncaminhartas á antoridarle competente. Ainda
"'lUC os peritos não devam segredo profissional
ao doent~
ex::~minarto ..t rlivulgacno de sua dormça. ou de vici(\ de constituiç-ão, só será .permitida por motivo de utilidade publica, a
juizo do Governo.
Paragrapho uni co. Os laudos e t,Pyrmos das commissões
c:;rr5o lqvrados por um dos respectivos membros, que servirá de
..,ecretario qd-hoc.
'
Art. 309. Para guia dos peritos, o Departamento Na..
P-ional de Saude Publica organizará, annualmente, uma listt'l.
das dornr,as grave:-, e ch!'onicas, rapazes r.o produzir incapaci·
dnrie pPl'manente. Os peritos attenderão, norém, ás circum~
!-;bnciH~ pessoaos (idade, SI'XO, condição, f1mcção, etc.,), que
nndifi!'nm mnifa~ vozes o jnizo prog-nosl ieo de gravidadr,
1nrncicnanrlo-as no laudo.
Parag rapho unieo. Qualqeer doença grave chronica, nãQ
especificada na list.a acima referida, poderá ser alleg·ada como
motivo de incapaddade. uma vez explicitamente justificada.,
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Art. 310. O Departamento Nacional de Saude Publica proporcionará á commissão todos Oó· meios de estudos e invel·tiga.;ão usados em uro:J· ,·eutica e necessarios para a seguranca do diagnostico.
§ 1°. Quando a doença allegada pelo candidato a licer:ç~,
~posentadoria, pensão ou jubilaç.ão fôr de naturez.a a ex1g·n·
exames e juizo diagnostico de um especialista. o D1rector Grral do Departa1 cn~o Nacional de Saude Pr:hlica convidar;\,
-para juntar-se á commissão, um profinsional, designado pelo
Ministro, de notoria compctencia, do quadro do pe.ssoal da r0··
;partição, quando ahi houver, ou a elle estranhó. no caso con··
trario. Nos Estados proceder-se-á do mesmo modo, cabendo
ao re~pect.ivo delegado fiscal dirigir o convite ao especial i·~t a..
§ 2o. O Departamento Nacional ch Saurle PnbEca providenciará sobre a gratifica~;ão a pag-ar ao profissional estranho,
nu hypot!1ese du paragrapho anterior.
§ 3°. A impor!>'.I~cia ela ~ratificadio rlc f!llJ ·ít•afa o par<.-·
grapho anterior será arbitrada pelo Ministro da Justiça e Nep>
gocios Interiorc~: o paga pelo l\IiniRter11) a [!ue pertencer c.
funccionario.
Art. 311. Os doentes qnc, devido ao seu estado, não puderem comparecer perant) a commi<:~são. serão examinados em
sua propria residencia, (i11Undo :ts~1:m fôr solicitado.

TITULO VII
Assistencia hospitalar

CAPITULO UNICO

lA'.rt. 312. Caberá ao Departamento Nacional de Saude
Publica:
a) superintender todos os hospitaes de isolamento para
doenças transmissíveis 0~1 de assist.encia geral, fundados ~
custeados pelo Governo da União, exePpto os rlestinados á
defeza sanitaria marítima;
b) fiscalizar no Districto Federal hospitaes, casas de
saude, maternidades, recollhimentos e outros estabelecimentos
congeneres fundados. administrados ou custeados por instituições ou por particulares;
·c)' estudar o plano geral de organização de assistencia
ho'spitalar na capital do paiz e orientar a sua execução;
d) approvar todos os projecf.os de installação de hospitaes, asylos. maternidades, sanatorios, casas de saude e
outros estabe-lecimentos congeneres;
e) fo'rnecrr ás instituições privadas projectos de construcção e planos de organização para quaesquer estabelecimentos destinados á assistencia a enfermos;
f) regulamPntar os serviço~ internos dos hospitaes
custeados pela União;
, .r ·
g) fiscalizar attentamente o regimen dietetico' dos enfermos, tanto no.Q. hospitaes do governo, como nos privados;
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Art. 313. O's trabalhos referidos no artigo ante.rior serão
executados pelo Servico de Assi~tencia Hospitalar do Departamento Nacional de Saude Publica e dirigidos por um profissional designado pelo' Ministro da Justiça e Negocias Inte;iores entre os medicas de notaria competencia, podendo
ainda ser aproveitado para tal fim um funccionario technico
do' Deparhmento, sendo, em qualquer das hyr}othc~cs, o cargo
de com missão.
~ 1". O func.cionario de que trata este artigo será o Inspector Geral de Assistencia Hospitalar, a quem caberá requisitar do Dircctor do Departan1ento os fnnccionarios technico'g
e administrativos necessarios á execução dos serviços a seu
cargo·.
§ 2°. Os funccionarios de que trata o paragrapho' antecedente serão designados pelo Director Gera]_, de accôrdo com
as neeessidades do serviço e escolhidos nas diversas dependcncias do Departamento.
§ 3°. Os ho.spitacs ruraes, installado's pelo Governo da
União nos Estados que mantiverem accôrdos para a execuçã•J
de serviços de saneamento em 8eus territorios, ficarão subordinados ás chefias dos respectivos serviços. embo'ra sujeito!3
á orientação e ficalização techcicas do Serviço de Assistencia
Hospitalar.
§ 4°. Para os effeitos do paragraJp1ho anterior, os chefe~
ele prophylaxia rural nos Estados enviarão relatarias semcstracs d0s serviços technicos ao Inspcctor Geral de Assistcncia Hospitalar.
Art. 314. Os serviços internos dos actuaes hospitaes da
União serão regidos de accôrdo ·com as instrucções organizadas
pelo Inspector Geral de Assistencia Hospitalar e approvadas
pelo Dircrior Geral dn Departamento.
Art. 315. Os Inspecfores dos Serviços de Prophylaxia, da
Pr01phylaxia da Lepra e Doenças Venereas e da Prophylaxia
da Tuberculose deverão visitar periodicamente os hospitaes
de isolamento, verificando si os respectivos serviço~ attend.Jm
ás disposh;ões deste regulamento no que respeita á prophylaxia, levando ao conhecimento do Inspector Geral de Assistencia Hospitalar as falhas que hajam notado.
Art. 316. O Hospital Geral de Clinicas. que venha a ser
fundado pr.lo Governo da União, ficará sob a di·rccção technica
e administrativa da Faculdade de Medicina e apenas sujeito
á fiscalização do Serviço ele Assistcncia Hospitalar.
Inspectoria de Hygiene Infantil

CAPITULO I
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 317. Os servi!:OS de hygie.ne infantil c fie assistencia
á infancia a cargo do Departamento Nacional de Saude Publica fican, affectos á InspectOJ'ia rle Hygirne Infantil e por
ella serão executados no Districto Fedc;al.
§ 1o. Caberá á mesma Insp•ectoria promover iniciativas e
orientar providencias que tanto no Districto Federal quanto
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em outrag regiões do paiz, attendam aos interesses da vida ~
da saude das primeiras edades.
§ 2°. Na zona ru :-'al do Districto Federal e nos Estado~.
em que sejam realizado's t.raba.Jlws de saneamento pelo Governo da União, os serviços de hygiene infantil serão executados pelas commissõcs respectivas, obedecendo á orientação
technica da Inspectoria.
§ 3°. Os governos estaduaos poderão realizar acco'rdo::::.
com o Departamento Nacional de Saude Publica, com approvàção do 1\linislro, para a realização, nos seus territorios, dos
serviços de hy:;icne infantil, observados dispositivos identicos
aos que regulam os trabalhos de prophylaxia rural.
§ ~o. Quando necessario e a criterio' dos chefes de serviço de .saneamento rural, nos postos respectivos, ficará um
medico espe~ialmente encarregactc da parte referente á hygiene infantil.
Art. 318. Constituem attribuições da Inspectoria:
a) assistencia prestada á pr-imeira infancia pelo Governo
no Districto· Federal;
b) fiscalização de todos os trabalhos de assistencia á infancia, executados no Distrieto Federal po·r instituições ou
por particalares;
c) medidas especiaes de p:-'ophylaxia de doenças transmissíveis proprias das primeiras edades;
d) regulamentação dos serviços das operarias, durante o
período de gestação e do trabalho das mesmas nas fabricas:
e) exame dos lactentes nas habitações collectivas e nos
domicilias poures qu8 o pe:'mittirem;
f) inspe~ção e fiscalização de todo's os logares, onde se
exerça a criação a salario:
g) orient~ção c propaganda. da alimentação apropriada á
primeira e á segunda infancias, no estado hygido e no patholo'gico;
h) propaganda e ensino dos preceitos de hygiene que interessam ás primeiras edades;
i) inspecção domiciliaria e assistencia nos dispensarias
infantis para os effeitos de propaganda hygienica e tratamento das creanças doentes;
.i) inSJp·ecção Jias eseoias particulares, co'llrgios, recolhimentos e asylos inf~ntis, créches e quaesquer estabelecimentos
destinàdos á infancia;
k) direcção e fis~alização das créches fundadas pelo Governo e fiscalização das créches particulares;
l) superintender, em sua sédc, nm laboratorio' de pesquizas relativas ás doenç1.s gastro-inlestinaes da primeira
infancia;
m) superintender, qua:1do seja creado, um hospital modelo para lactantes:
n) fi~calizar os estabelecimentos de socco·rros á in..fancia,
subvencionados pelo orçamento da União, fornecendo annualmente ao Governo informações sobre o numero, qualidade c
cfficiencia dos se:'viços prestados, para o que essas instituições deverão enviar á Jnspectoria, mensnlmrnt e, um quadro
do's soccorros ip·rcstados. .
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:Art. 319. :A. Inspeetcria de Hygiene Infantil disporá do
se,guinte pessoal:
1 lnspector.
12 medicas, sendo 6 do Depãrtamento e 6 dos logares supprimidos na Directoria de Saneamento Rural, designados pelo
Dircctor Geral, mediante proposta do Inspector.
1 escripturario. chefe da secretaria.
1 auxiliar de escripta.
1 encarregado do material.
1 encarregado do archivo.
1 manipulado'ra para o serviço da séde.
6 auxiliares de dispensaria.
1 porteiro.
4 guardas sanitarios.
6 guardas.
1. ~ervente de 1• classe.
18 serventes de 2• classe.
Enfermeiras e visitaàoras em numero necessario.
CAPITULO 11
AITRIBUIÇÕES DOS FUNCCIONAniOS

Art. 320. Compete ao L1spector de hygien 0 infantil, além
das att:--ibuições geraes regulamentares:
I. Supe:·int~nder e dirigir, de a.ccôrdo com este regulamento, dando-lhes orientação sclentificn e technica, os servi •.:os da Jnspcctoria, propondo o solicitando ao Directo·r do
Departamento as medidas :n:·a o bom desempenho de sua
funcção;
IT. Distribuir c fiscalizar os trabalhos dos funccionarios
technicos e administrativos da Inspectoria, expedindo as instrucções ncccssarias ao cornplr:-to desempenho das suas
funcções;
III. Admittir, admoestar e suspender, até trinta dias, os
empregados que não sejam de nomeação superior; admoestar,
censurnr e suspender, até oito dias, os funccionarios administrativos dn nomeacão superio·:- e propôr ao director do De.partamcnto as pe.nas mais elevadas, em quo incorrerem;
admoesf.ar e censurar os '11edicos, cuja remoção proporá, justificando-a, ao Director do Departamento;
IV. Visar as folhas de vencimentos dos funccionarios r
rubricar as contas de despesas autorizadas e os pedidos de
fornecimentos;
V. Dat· pnssr. aos fnncciona:--in;:; da Inspectoria;
VI. Observar as ordens que receber do Director do Departamento, a quem communicará, quando necessario, as occorrencias relativas ao serviço:
VII. Estudar e emittir· parecer sobre as questões qne lhe
forem propostas pelo Director do Departamento.
VIII. Requisitar os exames bacteriologicos, as expurgos,
as desinfeeções e remoção de doentes.
IX. Encaminhar os re.cursos e impôr a·s penas estabelecidas no pre:sente regula111~nto.
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X. Apresentar ao Director do Departamento um boletim
mensal dos serviços a seu cargo e, no principio de cada anno,
um relataria circumstanciado.
XI. Organizar o regimento interno dos diversos estabelecimentos que dependerem da Inspectoria. submettendo-os a
apreciação do Direetor Geral, para approvação do Ministro da
Justiça e N Pgocios Interiores.
XII. Orientar e fiscalizar os diversos serviços já instailados ou que se insta'llarem, mediante ajustA, nas divers·as corporações, asylos de crianças, hospitaes, policlinicas, dispensarias, etc.
XIII. Fi'lcalizar os trabalhos de assistencia á infancia
executados no Districto Federal por instituições ou particulares.
XIV. Propô r ao Director Geral do Departamento as bases
para a regulame.ntação do serviço das gestantes, afim de que
sejam expedidas pelo 1\'Iinistro as instrucções relativas ao
assumpto.
Art. 321. Aos inspectores e sub-inspectores sanitarios
compete, além das attribuições gentes regulamentares, o seguinte:
'I. Receber e executar promptamente todas as ordens dada';
pelo inspector.
II. Formular parecer sobre qualquer assumpto de serviço rruando exigido pelo inspector.
III. Trabalhar diariamente, durante as horas de expediente, no desempenho das suas funcções, assignando o pontú
e permanecendo na séde da Inspectoria durante o tempo de
plantão que l'hes for determinado.
IV. Superintcnnf'r os trabalhos e fiscalizar os serviços
dos funccionarios sob sua jurisdicção, sendo por tudo responsaveis.
V. Apresentar partes escriptas do trabalho realizado diariamente.
VI. Attender promptamentc, nas horas de pl:xntão, a todas
as pessoas que procurarem a sédc da Inspectoria, ministrando·
lhes as regras e conselhos relativos á hygiene, alimentação e
tratamento das crianças e tomando as providencias indicadas.
VII. Requi.,itar, em nome do inspPctor, os exames de.
!aboratorio, os expurgos, as desinfecções c as remoções de
docnf.í's.
VIII. Communicar ao inspector. para o dcvtdo effeito, a~
infracções do regulamento do Departamento Naciona~ de Saude
Publica que surprehenderem em serviço, relativas á hygiene
infantil.
IX. Fazer a propaganda de educat;ão sanitaria referente
á hygiene infantil.
X. Desobrigar-se, com intere~se, da incumbencia de
questões relativas á hygiene infantil propostas pelo inspector.
XI. Assignar os attestados de vaccina, lavrar os autos de
infraccão e assi,gnar o~ de multa.
XII. Fazer a policia sanitaria nos predios que visitarem,
inscrevendo 0 resultado no boletim respectivo.
Ar L 322. Os demais funccionarios e empregados subalternos terão as attribuições geraes constantes deste regulamento e deverão cumprir as ordens que receberem do inspector ou dos seus superiores hierarchicos.
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CAPITULO UI
CRÉCHES

Art. 3:23. Nenhuma créche ~p.aderá funccional' sem a autorizar;ão e a directa fiscalização da Inspectoria de Hygiene Infantil do Departamento Nacional de Saude Publica.
Art. 324. As créches obedecerão ao obj.ectivo de evitar o
aecumulo de crianças. Compàr-sc-ão de aposentos que permittam o registro, o isolamento, o estádio das crianças em saudo
e a de'sinfecção de roupas.
Art. 325. Será permittida uma dependencia, destinada a
crianças maiores de um anno, se o estabelecimento se incumbir de .guardai-as, mas de preferencia deverão estas permanecer em estabelecimentos distinctos.
Art. 326. E' prohibida a permanencia de Iactantes em
promiscuidade nas salas de créches ou hospitaes. O isolamento far-se-á por meios adequados, de accàrdo com as
instrucções da Inspectoria.
Art. 327. A inolJJserva.ncia destas disposições sujeitará o
infractor ás multas de 100$ a 500$, dobradas nas reincidencias.
Art. 328. Os lençóes e fralda·s serão mudados diariamente
e passados tres vezes a ferro antes de utilizados. Para isso
disporão as créches de uma installação de ferros clectricos, ou
de autoclaves, para a de.sinfeeção.
Art. 329. As fraldas Sel'vidas deverão ser immediatamcnte immersas em soluçõ.es ·quentes antisepticas, mantidas
no quarto destinado á desinfe.cção.
Art. 330. E' prohibida a instaHação de c:'ôclws ou hospilacs de cri::mça:s nas cercanias de estabnlos ou cocheiras.
Nas créches deve.r;á haver 0 maximo cuidauo na extincção de
moscas ou mos·quitos.
·
Art. 331. A créc,he, que, a juizü da Inspectoria de Hygiene Infantil do Departamento Nacional de Saude Publica,
se n~o mantive::- em condições irr.eprehensiveis de asseio, será
fechada.
Art. 332. A alimentação nas créches será natural, de
preferencia. Se as propria's mães não amamentarem, as nutrizes memenarias terão que obedecer ás disposições que lhe~
(Jizcm 'respeito neste regulamento.
Art.. 333. Haverá o maior escrupulo n'. administrar-se a
amamentação artificial : a pureza do leite e o asseio dos
utensílios serão fiscalizados pela Inspectoria de Hygiene Infantil do Departamento Nacional de Saude Publica.
Art. 334. Os casos de diarrhéas occorridos em créches
serão immeciiatamente notificados a esta Inspectoria, que fornecerá pessoal para auxiliar a debellação do mal.
CAPITULO IV
H.E:COLHI:Mf:NTO· DE .f':XP08'1'08

Art. 335. Será permitUda a ereação de recolhimentos de
exposto.::;, isto é, de instituições com o encargo de asylar e ali;rnentar convenientemente as chamadas crianças expostas.
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Art. 336. Os Recolhim~ntos de Expostos ·Serão instailados de accôrdo com as lnstrncções da Inspectoria, sendo o
essencial que possam attender ás exigencias de sigillo e ás
melhores indicações techniCas relativas á creação e á manutenção dos menores.
§ to. Em taes recolhimentos h:!.ver{t, oelo menos, dua3
dcpcndendas, isolada uma da outra, isto é, sem comrnun icaç.ão
entre ellas, sendo uma para receber a criança e forne.3er o
numero correspondente ao registro, o e::n questionaria, o qual
será respondido pelo portador e rcmettido por este á outra clependencia.
§ 2°. Na segunda dependencia ha'"~rá .p·essoal encarregado de fazer o registro, de accôrdo com o questionaria apresentado pelo portador nos termos do par:?.Jrapho anterior.
§ 3°. Quando não houver portador da criança, para responder ao ,questionaria de. que trata o paragrapho antel'ior, o
recolhimento organizará regisll'o especial, referente ás crcanças
cngeitadas.
Art. 337. A criaeão' dos lacíantes nos recolhimentos de
expostos ou em outros estabelecimentos, fwará adstricta aos
principias prescripto.s neste regulamento quanto a créches e
a amas de leite, e será feito em predio especial.
Art. 338. E' prohibido no Districto Federal o funccionamento das chamadas rodas de engeitados.
Paragrapho unico. As existentes serão improrogavelmente substituídas dentro de um anno pelos recolhimentos de
expostos.
Art. 339. A installação de recolhimentos de expostos fica
dependente sempre da licença e da fiscalização da Inspectoria
de Hygiene Infantil do Departamento Nacional de Saude Publica.
~
Art. 3 W. O empregado dos recolh imcntos de expostos
que ministrar a outrem ou divulgar informações relativas á
origem das crianças asyladas, além das penas do art. 192, do
Codigo Penal, incorrerá em multa de 500$000.
Art. 341. A actual Casa do's Expostos do Rio de· Janeiro,
embora sob a organização de recolhimento de expostos, poderá. para cffcitos legacs, conservar o rnesmo titulo.
nAPITULO V
MATERNIDADE·S

.Art. 342. A Insoectoria de Hygiene Infantil fiscalizará o
tratamento dos receÍn-nascidos nas maternidadPs, exigindo o
emprego de meios prophylacticos c::mtra a ophtalmia purulenta.
Art. 343. Não sahirão das n.ate:'nidndes os r.ecem-nascidos, antes que hajam completado qn inze dias ue cxistcncia.
Art. 344. As maternidades velarão cuidadosamente pela
salvação dos I?re:J;naturos, cercando-os sempre dos cuidados
que a scienci~ indica.
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CAPITULO VI
MULHERES

Art. 345. Nos estabelecimentos de industria e commercio, em que trabalham mulheres, ser-lhes-á facultado o
repouso de trinta dias antes e trinta dias depois do parto.
Art. 346. O medico de taes estabelecimentos ou o medicd
particular da operaria fornecerá aos administradores de officinas ou fabricas um attestado referente ao descanso, que
se imponha segundo a época provavel do parto, o as administracções e.nviarão um mcmorandum, nesse ~entido, á Inspectoria de Hygiene Infantil do Departamento Nacional do Samlo
Publica.
Art. 347. A Inspectoria de Hygiene Infantil communicará
a recepçii.o do momorandum e lançará em livro especial a notificação relativa ao descanso da gestante.
Art. 348. A's emp~·egadas ou operarias, que amamentem
os :iilhos, facultarão os ditos estabelecimentos o ensejo necessario ao cumprimento desse dever.
Art. 349. Taes estabelecimentos deverão organizar «caixas
a favor das mães pobres»; providenciarão de qualquer modo
·para que as o'perarias possam, sem prejuizo, dispensar cuidados aos filhos.
Art. 350. Para o fín1 fi.'J proteger as erianças haverá
crtJclles, ou salas de anlnJatmlntat;ão, situadas pruximo da séde
dos trabalhos, nas :quacs as nJãcs, duas ou tros vezes, em interv-allos regulares, ammanwntarcm seus filhos.
CA!P ITULO VII
THABALIIO DE MENOHES

Art. 351. As fabricas não admittirão como operario nenhum menor de 12 annos.
Art. 352. Para os effeitJs da lei sanitaria consideram-se
- menores - os operario's de 12 a 18 annos.
Art. 353. E' pf'ohibida a admissão de menores nas fabricas de tabacos.
Art. 354. Os menores não trabalharão mais de seis, em
vinte e quatro horas, e serão sempre excluídos dos chamados
serões.
Art. 355. A' Inspectoria de Hygiene Infantil, para registro
especial, enviarão as fabricas uma fic1ha do menor contractado, preenchida pelo medico do estabelecimento ou do
menor.

CA P!l'rULO VIII
liO::::lPl'L\ES E CIJNSULTOniOS DE CfiL\NÇAS

Art. 35ô. Nenhum hospital de C:.'ianças poderá funccionar,
sem que seja. approvada a installacão pela Tnspect,nria cte
Hygienc Infantil.
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Art. 357. Os hospitaes, que recebem lactantes, são obrigados a dar abrigo oás respectivas mães que os amamentem,
e, se estas não amamentarem, a manter um serviço regular
de alimentação dos pequenos enfermos.
Art. 358. E' pr::>hibida a promiscuidade de crianças a
adultos em salas de hospitaes ·ou policlínicas, á esoera da
consulta.
Art. 359. Todos os estabelecimentos nosocomiaes devem
manter um consultoria para lactantes, de accôrdo com o typo
aconseihado pela Inspectoria de Hygiene Infantil do Departamento Nacional de ~aude Publica.
Art. 360. O isolamento em biombos moveis, ou po'r outro
meio t.echnico, lÍ indispensavcl ao funccionamento das salas
dos hospitaes e dos consulto rios para lactantes.
CAPITULO IX
AMAS DE LEITE

Art. 361. O Estado não reconhece a industria de amas de
leite; e, tolerando-a, estabelece as exigencias que se seguem:
a) não poderá empr~gar-se como nutriz a mulher, cujo
filho conte menos de quatro mezes de idade;
b) a mulher, cujo füho haja fallecido, e que deseje exercer o emprego de nutriz mercenária, apresentar,á a registro
especial na 'lnspectoria de Hygiene Infantil a certidão dr. nbito
da crianca;
:
c) responderú então a que.stional.'io escripto relativo ás
condições physiologicas e cconomicas da prole.
Art. 362. A Inspect.oria de Hygiene Infantil em seus dispensarios fornecerá consel'lws e indicações relativos a amas
de leite.
Art. 363. E' prohibida no Districto Federal a industria da
criação assalariada em dornicilio.
Art. 364. As pessoas, que tenham a seu cargo lactantes
de outras famílias, deverão co'Inmunical-o á Inspectoria de
Hygicne Infantil do Dclpa:-tamento Nacional de Saude Publica, sob pena (]e incorrerem na multa de 200$000.
Art. 365. Recebida a communicação, a Inspect.oria de Hygiene Infantil velará, por meio de visitas semanaes, pela saude
e desenvolvimentD dos lactantes.
Arl. 366. As pessoas que recolherem gratuitamente ladantes de mães empregadas em serviços domesticos, ficarão
s0b a protecção do Departamento Nacional de Saude Publi0a
(lnspectoria de Hygiene I'l'l.fantil), desde que eumpram as disposições relativas ás créDhes e observem tudo quanto se refare
a condições hygienicas.
Art. 3G7. Merece.rão igu3..lmcntc a protecção do Departamento Nacional de Saude Publica as instituições que disponham de cantinas rnatcrnaes, do abrigo da mulher-mãe, segundo o typo de Rocquart de Turtot, e. as 1que organizem
preventorios contra a tuberculose.
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·CAPITULO X
DOENÇAS Tl1ANSMTSSIVEI'S

Art. 3ô8. Firal'ão CSJJecialmente a cargo' lia Inspectoria
de Hygienc Infantil todas as medidas de prophylaxia geral. o
cspeeifica, destinada a evilar a diffnsão das doenças Lransmrssivpis, propl'ias da primeira idade.
Art. 3G9. Entre essas doenças figuram pl'incipa!menl.c a'>
feurcs eruptivas, as diarrhéas de natureza inJectuosa, a ctHJUCltwhe c outras .que apre.sentarn surtos epidemicos.
l'aragrapho unico. Nas habitações collectivas c crn quacsqucr collecti v idades infantis, será exercida inspecção vcriodica
pela Inspectoria, visando a prophylaxia das doenças de. quo
trata este artigo.
Art. 370. A vigilancia, para os casos de doen~.as LransIll issivcis, será exercida pelas enfermeiras visitaüuL·a~, sob a
orientação do Inspector .
.Art. 371 . A heredo-syphilis c a tuberculose serão cuidadt,~arrwnte pcsquizadas nas conectividades infantis e nas habii.a~~õcs eollcdivas,
lomando a Inspectoria as pr·oyiclencia.:._;
correlatas.
Art. 372. A Inspectoria proporá ao Dkector Geral do Departamento lorna1' do notificação compulsoria .qualquer doença
infantil que apresente caracter epidemico e sobre a qual se
dc·vam exercitar providencias prophylacticas.
Art. 373. A alimentação e outras condições hygienica·s das
eollectividades infantis (collegios, orphanatos, asylos, etc.).
serão fiscalizadas pela In'spectoria de Hygiene Infantil, por
meio de visitas periodicas.
Art. 37 4. Os estabelecimentos de que trata o art. anterior ficam obrigados, sob pena de multa de 100$ a GOO$ a
notificar qualquer caso de doença transmissível nelles o'ccbrrido.
Art. 375. O Inspector proporá ao Director do Departamento quaesquer iniciativas não previstas ne.ste regulamento
visando diminuir a mortalidade infantil no Districto FederaÍ
ou em 1qualquer outro ponto do paiz.
.
!Art. 376. As fichas a que se ref.ere este regulamento
devem conter:
a) Ficha para ama de leite:
Nome
Edade.
Altura
Peso
Quantas gestações ?
Historia das ge~stações
Suspeita clínica de syphilis?
Rca<~rão rlc vVassermann
Tuhoi·cul nse ?
PsyehopaLhias ?
Outras doenças '?
Impressão geral
Leis de 1923- VoL lii
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b) Ficha para menores:

Nome
Altura
Peso
Perimetro thoraxico
Doenc;aç; f'Tl1 evolução
Estygmas pathologJCos
Estado mental
Cultura.:
Residencia.
Casos de tubercu1oM na família ?
Casos de crime ou de ltJUC.,lra ?
CAPITULO XI
FISCALIZAÇ..\.0 DOS ESTABELECIMEN'TOS DE ASSISTENCIA Á INFANCIA

Art. 377. A Inspec!.oria fornecerá annualmente ao Governo urna informação do numere), da qualidade e da e.fficicncia dos soccorros prestados á iniancia pelo,) eslabelectmentos
do Dislricto Federal auxiliados r lo orçamento da Hepubllca.
Art. 378. Esse::; estahelcimentos envia:·ão mensalmente á
Inspectoria de Hygiene infantil um quadro dos :::occorros
pr~stados á h1fancia.
CAPITULO XIf
SERVIÇO DE ENFEHMEIRAS

Art. 379. O Serviço de Enfermeiras, destinado aos tra-balhos tcchnicos do Departamento Nacioual de ~audo PulJlica,
ficará ~uLurdinauo á Dircctoria Geral.
Paragrapho uni co. E::. se scrviç.o será d irig iun por uma
superintendente geral, contractada ou nomeada pelo Director
Geral do Departamento, com a avproyação do Ministro da Justiça e ~egocios Interiores.
Art. 380. Os trabalhos de secretaria e outrn~ que não
forem de natureza technica. no Serviço de Enfermeiras, serão
desempenhados poi funcciunarlos designados pelo Direetor
Geral, por pi'Opt)sta tia superintendente.
Arl. 3tH. O Surviçu de Eure:·mciras ao Dt~IJa ... li..tlll2lltO
Nacional do :Saúdo PulJlica I erá cnft~rm<~ i ras-chcfe~, contractadas ou em commissão, subordinadas á superintendente
geral. e eneanegadas da direcção das visitadoras de hygiene
ou enfermeiras diplomadas de saúdo puhliLa, eJu todas as depcndeneias do Departamento.
Art. ~382. Os tt'alJalho:-3 technico:-; das 1n.:;pc~todas de
serviços e::>p!.!ciues, que us Dcce:';:slf.ar:~m, ~;r:r:"iu executados
pelas rnfet'lGeiras-chcfcs, e pelas cnfc·r·mc:ira3 ditJlomadas de
saúde publica, sob a orientação teclmica <lo!:) r·espectivos
chefes de serviço e fiscalização dos medicos.
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§ f o. A super1nt.~ndentA goera.l do ~erviro ·ouvirá os
chefes das insp~ctorias. afim de bem oriP.nfRr os trahalhos
de enfermeiras no Sfmfido de sua nnrmq lirlariP n effir.ien~ia,
s!mdo levados os assumolos de maior rolov~n~'i~l á soluçã.o
do Director Geral.
~ 2° AR nnmP~f?Õcc:;. flrsi~n~('Õe::~. demic:«i'ír~
P
pen:llidades referentes ás rnf,ê>rmPira~ chPfA~ ~" ;í.s vi'<Harl0ras <111
hygiene, nos casos não previst.os no regulamento do Departamento Nacional de Saúde Publica, serão resolvidos pelo
Director Geral, de accôrdo com informações da superintendente geral e ouvidos os chljfes de serviço.
Art. 383. Para a execuçã.o dos trabalhos de visitado'ras
de hygien('\ ou de enfermeiras diplomadas de sn;úde publica,
será a cidade dividida em districtos, ficando cada enfermeira incumbida dos serviços tcchnicos das diversas dependencias do Departamento.
~ 1°. O rcgimen dn trabalho estabelecido neRte artigo so·
scd. posto em execução á medida que forem sendo admittidas
as enfermeiras diplomadas pela Escola do Departamento Naeronal do Saúde Publica.
§ 2°. Emquanto não fõr possivel a organização do serviço de enfermeiras diplomadas por districtos, continuará o
actual rcgimcn de vi~i!adoras de hygicnc.
Art. 38-1. Os serviços de es•cripta, relativos aos trabalhos feitos pelas enfermeiras diplomadas ou visitadoras da
hygiene, serão executados pelas inspectorias e pelo Serviço
de Enfermeiras, conforme fôr combinado entre a superintendente e os inspecf.ores cspec iaes.
Ar.t. 3815. O Serviço de Enfermeiras terá a seu cargo
uma eseola para instruir e rl.iplomar enfermeiras, fieando sob
a JUrisclicção de nma dircctora subordinada ú superintendencia geral.
Art. 386. Algumas das enfermarias, salas de operaçõe·s e
ambulatorins do Hospital Geral de Assistencia do Departamento, em numero determinado pelo Director Geral, serão
destinadas ao ensino da escola, ficando a directora responsavel pela bôa ordem e cfficiencia de todos o:' serviços de enfermagem.
Art. 387. A escola, de que tratam os artigos anteriol'es,
reger-se-á por um regimento interno, expedido pelo Director:
Geral, depois de appr·ovado velo Ministro da .lustiça e Negocios Interiores.
§ 1o. Em quanto não puder a escola fornecer enfermeiras
diplomadas r~m nnmero sufficicnte para o desempenho dos
servi(~os sanilarios, afim de garantir a boa marcha de taes
servi(:.os, pela sup·erintendente geral do Servico de Enfer~
meiras serão organizados cursos intensivos de instrucção theorica e pralica para visit:ldoras do hygiene.
§ 2,
A admissão a esses cursos .será feita mediante concurso que vcrsarú solJre assumptos de:-;ignados pelo director.
(ÜJ D~:pal'! amento, sendo ainda exigida das candidatas garantia
alJsoluta de icloncidé~cle mOL'al e ele í~apacidade ohysica para o
trabalho.
Art. 388. Para os cargos de enformnira~;-chefes, e enfermeiras de Saude Publica, de qualquer dependencia do Depar0

•
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tamento Nacional de Saude Publica, serão sempre prcf~rifla:;;
as diplomadas pela escola de que trata o art. 893.
Art. 389. A' medida qne a Escola de Enfr•1'inf'iUl~ fo'r·nerer r,rofi~.;:ionncs rliplnmndas. irãn Ptlas scn(lo aper,vPilarJas
nos se~vir·o" no Dé'fl.;"-!~menfo. quer Pm vagas I'Xi~-;í •trft•·-~. quel'
Pm snhsl ifuit:ão ás visitadoras <te hy~icne sem diploma dt)
PnfP,rmeirn<::. as quaeR !'ier:io dispr.nsadas r!e eada mn dns serviço.; 8SpPci:u·s. de accôrdo com as ronvenicncia!-\ d11-; ntf':-·qno:-;.
Art 390. Será faf·ultado ás v1sitadara~ dfl h·i~;;c·!w. aue
I ivPrern de ceder seu~ logare.:, a enf<~nneirns diplomadas, cornp!PI arem o cursn da escola, desde que pw~sam preenrhe'· a:;
f>xigencia~ fflifas para as candidatas á matricula.
Art. 391: O prut;rarnma de tr3halltn dos t'.n'·,,,,.; ::d:~u·;Í\'11:;
será nroposf)o annualmrmle ao DirPCli)r Ge~al do Dcparb~-
mento Nacinnal de Saucle Puhlica pr)Jn supnrmtendenLe gerat.

ArL 392. l.lmn vc:t. dip 1 ')1lladas. r1c: nnfr~r·:;•·~'i'a!-\ terfí'l,
quandn ~m sepvi(:o do Departamenfn Nacional de ~~audc P11 ·blica. as remunei·açôe~ qur; forem fix:Hla~ rwlo (iqn;n·c·sso Nacional.
Paragrapho unico. As alumnas <In ~urso inlensiv0, (pw
executarem SIIDUlf?neamente trabalhos de rnfcrmar,em. pPrceberão vencimento~ do accôrrlo com ns ri·er!ifos votados pelo
Congresso.

DA ESCOLA DE ENFERMEIRAS
CAPITULO XIII
0!3.1 ECTTVO

I~ OHGANIZAÇÃO

Art. 393. A &:lcola do Enfer·mciras, .:;uu: t·dinaJa :.i Su-perintendencia do Sc:·viço de Enfernwiras da Saude Jlubliea,
tem como objecttvo cdu~ar enferrPeiras proJissionacs, destinadas aos serviços sanitarios e aos trabalhos, gr~mes ou especializados, dos hospitaes e clinicas privadas.
Art. 394. A Escola funccionará em um dos hospitaes do
Departamento Nacional de Saude Publica e poderá entrar em
accôrdo, por intermedio do Departamento, com instituições
medicas idoneas, geraes ou especializadas, officiacs ou particulares, para nellas ser feita parte da instrucção pratica.
Art. 395. A direcção da escola ficará a cargo de uma dirccf.ora, enfermeira diplomada, com experiencia em administração de estabelecimentos similares, nomeada em commissão
ou conLracfada e rcsponsavel perante a Superintcndcncia Geral do Serviço de Enfermeiras.
Paragrapho uni co. A directora da escola será nom8arJ:,
pelo director do Departamento, mediante proposta da supcrin
tendente geral do Serviço de Enfermeiras.
Art. 30G. Os servi<:ns da secretaria da e~.cnla ficarfio ~i
cargo de uma eserlpluraria-daelylognlplw, JJUil:'':td~l pelu Uinetot' GPral do Drparlarwmto.
Arl. 397. Cornpcte á dircelo:'iu da c:::c:ola:
a) promoycr o progresso e engrandccimcnl o motal c material da escolu;
b) cumprir e fazer cumprir o prcscllte rcguU.uncnlo;
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c) despachar o expediente, autorizar de,spezas, visar contas e abrir e encerrar os livros da secretaria;
d) mandar abrir as inscripçõcs para mal riculas c exames;
e) convocar e presidir as reuniões dos professores;
f) apresentar relatorio a primeiro de cada mez de sua
:::.dministração ao Director Gera1 do Deparfamr,nto, por intermedia ela superintendente geral do Srrviço rle T~nfcrmeiras.
Art. 39R. Compete á cscriptnr~H'ia-dacty1ngrapha executar todüs os trabalhos da secretaria, qne lhe forem indiCP.dos pela directora da escola.
Art. 399. A economia interna rla Escola de Enfermeiras
ficará a cargo de uma economa, a quem competirá:
a) zelar pela boa ordem c asseio no nstahclecimento;
b) administrar a despensa, rouparia c mais serviços internos;
c) cumprir as determinações da directoria da escola.
Paragrapho unico. A economa será nomeada prlo Director
Geral e ficará subordinada á directora da escola.

CA!PITULO XIV
CURSO

Art. 400. O curso da Esrola de Enfermeiras visará instrucç3o theorica e pratica, feitas simultnneamcnto. e será do
dois annos e quatro mczes, divididos em cinco séries.
Art . .1Ql. As quatro primeiras séries constituirão a parte
grral do curso e a ultima será desLinada ás especializaçõe:J:
P-nformag-em clínica, enfermagem de Saudc Puhlier:. ou administra('fio hospitalar.
Paragrapho uni co. Depois de approvada nas cadeiras do
curso. receberá, a alurnna, o diploma de enfcrmci,ra, assignado
pelo Director Geral do Departamento pela directora da es-cola P nela superintendente geral, no qual será declararia a
P.spr:~i DJ iza•;ão que houver sido praticada.
Art. 102. O !FogramnP. rl•~ inc;;frur~ fio d~1 l~~:wola de ~_jnfer~
.relativo ás cndciras do curso, e ·respectiva distrihnição
pelas cinco séries e numero de liçõeR r0sperLivns. S12rá ex-pedido pelo Di~·eet.or Geral .do Dcparl ammll11. de acc•lrdo com a
moir~s •

proposta da directora da escola, e porlcrú ser modificad() do
ar1·tmlo com indicações rla eongt'r;;ação de proressorcs.
CAPITULO XV
CORPO DOCEN'l'E

Art. 4.03. O corpo clocenl e da ese{)la será formado por
flrofe;.;sores c~colhidos dentrr os funceionarios technicos do
Dcparlamen!o Nacional ela ~aude Pnhli~.~a. flll c·oq!raclados e~
l ,er,ialnu•nf.c para esse fim.
Art. .10'1.

0:~

profr•:;soi'P~

Dtnwrl,amento Nacional

~~~

CJIH~

fllJ'Plil

f!andr Publiea

f111H'.t~innnrios

lr~rão

dn

direito a uma
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gratificação pelos trabalhm~ fie ciotwncia na escola, eahendo ao9
conf.ractados a remuneração prevista nôs seus respectivos contracfoc;, annrovados pe,Jo Ministro da Justiça e Negocias Interiores. rlentro da.s verbas orcamentarias.
Art. 405. Todos os ~w,,fp,ssores 'ierão' designados pelo
Diredor GPral do Departamento. mediante proposta õa :;uperintende.nt.e g-eral do Serviço de ·Enfermeiras, com a approvaçãn do Ministro da .Jnst.ica. o Ne~ocios Interiores.
Art. 406. Compete a cada professor:
a) reger a cadeira para que tiver sido designado, tomando
o maximo interesse pelo ensino, compar0cendo pontual e
a:=~siduamente ás aulas e preenchendo todo o tempo, de cada
uma dellas, com o assumpto correspondente ao programma;
b) organizar o programrna do cnsjno da respectiva cadei-ra para ser discutido e approvado pela directora da escola
-e vela congregação dos professores, dividindo-o em tantas
licões quantas determinar o programma de instrucção;
• c) comparecer aos actos de exames e ás reuniões cnn~
vocadas pela directora da escola;
d) propôr a acquisiçfio de material necessario ao ensino
de sna cadeira e zelar pela conservnçfí.o elo maferial .i:'i exis10nte.
·
Art. 407. O professor que deixar de dar, sem causa justificada a quarta parte das lições que lho caibam, em cada
mez, perderá a respectiva gralific~,t~ão, ou remuneração.
Art. 408. Nos impedimentos tcrnporarios, o p:'ofessor
pode~·á indicar um substituto, qu r será df'sig nado para reger
interinamente a cadeira, e na falt::t dessa jiJdwvefí.o f:.r~r·ú. ella
feita pela d1rectora da escola.
.
ArL 409. Quando qualquer prnfcs:::or se atr::zar demasiadamente no ensino do programma de sua cadeira, ou tratar
nas lições de assumptm extranhos ao objccto destas, será o
facto levado pela directora da escola' ao conhecimento do Director Geral do Departamento, que indicará outro profe·ssor,
em substituição, temporaJria.
CAPITULO XVíl
MÀTRICULAS

Art. 410. As candidatas á matricula deverão comparecer
pessoalmente ao gabinete da directora da Escola de Enfermeiras, que julgará da . conveniencia de acceital-as. podendo
haver recurso para o D1rector Geral e deste para o Ministro
na hypothese de recusa.
'
11 aragrapho unico. A~ cancJi.daLas ~crfi.o admifJida~ tres
v.ezes no correr do anno: em 1.o de março, 1" dr. ,iunho e 1° de
outubro.
·
"
Ar.t. 411. AcceHa como candidata, deverá a pretendente
u, malriCula ench~r uma «Folha de admissão::!>, com declaração
do. nome, naturalidade, filiação e residencia, juntando os segumtcs documentos:
a) certidão de jdade, por onde fique provado não ter
menos de 20 nem mais de 35 annos.
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b) do:cumento que prove ser brasileira;
c) aUestado official do Dey artamento Nacionar de Saude
Publica, que prove ter sido recentemente revaccinada contra a
·varíola;
d) attestado passado por medico do Hospital Geral da
Assistencia, no qual se declare não soffrer de doença Gontagiosa,
nem de defeito physico ou funccional que a inhabilite para os
trabalhos de enfermeira;
e) attestado de boa conducta, passado pelas autoridades
policiaes competentes ou por duas pessoas idoncas, a juizo da
directora da escola e da superintendencia geral do Serviço
de Enfermeiras;
f) diploma de uma escola normal, ou documento, que
prove ter instrucção sPcundaria bastante. a criterio da directora. podendo, na hypothese de recusa. ser levado o facto á
decisão do Director Geral do Departamento.
§ 1o. A candidata poderá tambem apresentar quaesquer
documentos que provem sua experiencia anterio:- em serviço
educativo ou commercial.
§ 2°. Attendendo a casos eepeciaes, poderá a superin~Pndente g.eral do Serviço de Enfermeiras acceitar candidatas
de üladc superior a 35 ou inferior a 20 annos.
Art. 412. As candidatas á matricula na primeira série,
quP não pndeT'Prn satisfazer a exigencia da alinea f do art. 414
Rerão submcttidas a exame preliminar, perante uma commissão constituída por tres professores, designados pela directora
ela escola e sob sua presidencia, exame que constará do seguinte:
a) composição escripta, em vernaculo, sobre assumpto
eommum;
b) problemas relativos ás quatro operacões funrlamentaes (sobre inteiros, fracçõcs ordinarias e decimaes), proporçõP~ e syslema mctrico;
c) noções geraes de geographia c historia do Brasil;
â) noções elementares sobre sciencias physicM e natu-

raes.

Art. 413. A matricula nas séries seguintes será feita me-'
diante cerlificado de approvaçfí.o na série anterior.
CAPITULO XVII
REGIMEN ESCOLAR

_ Art.

~U.

0:-r;

primeirn~

quat.ro me1.e~ fJe estagio eMolar

scrao con~1d~ralins de ensaw, Rendo a in<>truccão principal-

mente thconca. mas com sufficiente e:xpcricncia ~;m enferma~ia, para permittiJ' á ~lumna adquirir a praf iea covrespondcntc aos assumptos ensmado~ em aula.
Parngrupho nnico. Si, em qualquer tempn, dentro desse
pcriodo. fôr. verificada a inapt.idão da alumna para o servico
dr PnfPrnwJT'a. rlevPró clln •IP1xar a escola. mecliante notific~~cão da directoria, com recurso para as autoridacres supe~
l'lOl'f'S.

Art. 415. As alumnas da escola usg_rãn uniforme regulamontar, sendo-lhes permittido, porém, durante o estagio de
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ensaio, "o uso dos vestuarios simples e lavaveis de que puderem dispôr.
Art. 416. As alumnas prestarão serYiço no Hospital Geral
de Assistencia, tendo direito de residencia em edificio der.~en
dente do hospital, alimentação, lavagem do roupa o, depois de
acceitas definitivamente como alumnas, á gratificação de 100$
mensaes.
Art. 417. A rtsidencia das enfermeiras ficara sob a mrecção da directora da escola, responsavel pela manutenção
de conveniente discipllna e de elevado padrão de vida moral
e social.
Art. 418. As alumnas serão obrigadas a um serviço díario
c.b oito horas, no Hospital Geral de Assislencia ou em outro
estabelecimento de assistend~, para cujo serviço sejam destacadas.
§ 1o. A directora da escola será rPsponsav~el, perante o
director do hospital, pela efficiencia dos serviços das alumna~
nas enfermarias a seu cargo para o que dev,erá ouvil-o em
todos os casos relativos aos trabalhos hospitalares. cabendo
ao mesmo director. quando entender ne.cessario, levar ao
Director Geral do Departamento quaesquer observações on
censuras que se façam necessarias á boa ordem dos servicos.
§ zo. As alumnas terão direito a dois meios dias de descanso por semana e a uma quinzena de férias annualrneuLe.
Art. 419. A frequeneia das aulaH nos trabalhos praticos é
obrigatoria.
Paragrapho uni co. A alumna que tiver cinco falias não
justificadas em cada série não poderá ser suhrw·ttid:t : n:xame.
Art. 420. As faltas disciplinares. commcffidn~ peh;; ~lu
mnas, perão punirhs com as seguintes penas, de a~ccôrdo com
a gravidade:
a) advertencia particular;
b) suspensão;
c) expulsão.
Paragrapho uni co . . \. pena da nlinea n 6 da compotencia
da directora da escola; a da alinea fJ, até 15 dias, da competencia da superintendente geral do Serviço de Enfermeiras;
a da alínea b, por mais de 15 dias da competencia do Diredor
Geral do Departamento. e a da alínea c do Minist.ro, f0rneecn,~o
a dircctora da escola cornplctn-;; in f0r·n t~H'Õ('" sohre n r.aso.
CAPITULO XVTIJ
EXAMES

Art. 421. No fim de rada s(;rie lectiva haverá exam0s,
depois dos quacs recomeçará immcdiatarncnte o lrnlmlho da
série seguinte, ex cento quando a sn per in tendente da escola
tenha de dar ás alnmnas os quinze dias de férias regula-

mentares.
Art. 422. Os exames de cada cadeira f=rrão prr.stados perante eommissão consf.ituida por trcs professm'ns. rksignado~
pela clireelora da escola, sob a Jll'f'"id(-w•i'1, rJo nrofPssor

repPr,livo.
·
Art. 423. O exame conslnr:'t de dn:\s nrovns: mnn r~~ripra.
que ronsfa·ní de d0z perguntn.o; sobre o::; ynrio~ n·:;snmptos rl::l.

AÕTOB

oo
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materia, e uma dcmnnstraçiTo pratica sobrr, ponto

sorte~rlr

11 1

occa~ião.

Art. 424. O julgamento das prova~ sGrá ~! o.crcto, devendo
cada membro da commis~ão dar uma nota de O a 10, pm·a que
se obt~nha n nota final, equivalente a 11m fer·1;o dn ififal :lbtido.
Parag-rapho unico.
Sómentc scTão con'~idt~r;_Jias approYudw' :1s nlnmnns qno e11n~cgnirrrn m· !adi' :1n 'olal do;1 l)Oll! JR.
Art.. 'l25. Do re·sult.ado final dos exames de cada turma e
rlll l <tlia dia sm·á lavmda uma acta, dai :tda <· a.''sigwula pelo:;
trPs ~·xaminadores, o della cons!arão os nu11H'~; das alumnas
cxaminadar:; e a der.laraçãn, para ~ada uin:l, d~~ l::Fet· ~;ido lmbilitada ou inhabil i tada.
Art. 426. A alumna que perde.r a chamada, p.or motivo
justificado, a juizo da dil'cetom da t·:;colíL f('l'Ú dir;~ito a uma
segunda chamada.
CAPITULO XIX
DIS~OSIÇÕF.S GERAES

Art. 1o27. Das resoluções da directoria da escola caberá
recursos para a superintendente geral do Serviço d'l Enfp1·..
meiras. e das desta para n Direelor G,::·:1l t!' Dr~p ~rt:mlPilt.•í,
media11te rconerimento e por· int.crP".r•di · .:;t ''I:W! ,,.; :·:::lr•n! ~
r,c~ral.

Art. ~:28. Os casos omissos uo prr:-;cn: I' re~n1'l.t•lenl" ;.;p,·fío
resolvidos pelo Director do Departamento Nacional do Raude
Publica, com prévia approvação do Minir.:fro da h!;;;l iça e
Negocio::~ Interiores. salvo urg-encia evidente.
Art. 429. Na Escola de Enfermriras srJ·:'t oh<:::r'r'•::1i],) 0 ~~ ~
g-u; n f c programma de instruccão:
(Parte Geral)

Princípios e methodos da arte de enfermriru;
Rases historicas, ethicas e socinf's dn ar f e de Pn fC'rnwirq;
Anatomia e physiologia;
Hygiene individual;
Adminjstração hospitalar;
Therapentica, pharmacologia e ma teria mnc1ir.a:
Methodm; graphicos na arte de enfPrmPir·a;
Physica e chimica applicadas;
Pathologia elementar;
Parasitologia e microbiologia:
Cozinha e nutrição.
Arte de enfermeira:
em clinica medica;
em cUnica eirnrg-iea;
em dornça" ep~demicas:
rm rtocnça~ Y~'lerrns P fb pr•ll~":
em f,lhf'•"culoc:r:
rm doenças nrn·nsns e mnnf:10~·
f'm orlhope.rtb:
t>rn pediatria:
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em obgtetri·cia e gynecolo:gia;
em oto-rhino-laryngologia;
em opht.almologia;
Hygiene e saude publica;
Radiographia;
Campo de acção da enfermeira profissionaes.

Problemas sociaes e

Pari'? esneciali::rr.da (quaf.ro u!limos mezes)

Serviço de saude publica;
Serviço administrativo hospitalar;
Serviço de dispensar i os;
Serviço de laboratorios;
Serviço. de sala de operações;
Servi co privado;
Serviço obstetrico;
Serviço pediatrico.
PARTt~

TERCEIRA

TITULO I

Directoria dos Sl]rviços Sanitarios d:: Districto Federal
Art. A30. A Dircetori·a <los Serviços Sanita rios do Districf o Federal torú a seu ca1·go os segu inles sct·vic.:o!'l:
a) policia sanitaria dos domicilias, locaes e logradouros
publicos;
b) hygiene geral dos domicilios privados, locacs, fabricas,
estabelecimentos commcreiae.s e indus·triaes, collegios, !l'eco·Jhimentos, asylos, hospitaes, casaR de sande. quarteis. ot'i~õefl
e qr~.:Jr~;qllrr ontrns bahitfl~ões collectivas;
·
c) prophyla};ja geral e especifica das docn<;as transmissíveis;
d) fiscalizaç-ão dos gcneros alimenticios, carnes verdes e
do commArcio de leite;
e) prophylaxia da tuberculose.
Art.. 431. 0~1 servi<~oq ncima C\specifiearlo~ serão exercido~
pela~; f_:Cg-nintPs 4lrprndrncias:
n) Inspectoria d0c:; Serviços de Prophylaxia;
b) Inspcctoria de Prophylaxi;:~, da Tuberculose;
c) Inspect.oria de Fiscaliz~,~~üo de Gcneros Alimentícios;
d\ Insoectoria do Hvr;ie~1c Industrial c Profi<.'-'ional;
e)' Cinco delegacia.·'
sanc~e district.aes;

·ae

f) Laboratorio Baeteriologioo.

Art ..~32 O

nc;.;~;oai

tee:-niec c artmirrisfrnfiYo da Direeioria
Federal ficará asBim

dos Seryiços Sanitarios do D1stricto
ecn·;titu:do:
1 d1rector;
1 ;secretario;
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4 inspr.ctores de serviços esp~ciaes;
1 f'illh-h1~rwctor de prophylax1a;_ 1
~
•
•
1 chr:f,~ do ~~ervif:o da lnspecLona ae Fiscal1zaçao de Genero;:; Al imf'nt.icios;
1 assistente da Jnspectoria de Fiscalizaçã'O de 1Gr
)S
AlimrnfiP.iM:

1 chefe do servico de fisc3.lização de leite e lacticinios;

5 delegados de saude;

1 director do Laboratorio Bacteriologico;
1 director do Laboratorio Bromatologico;
1 chefe de servico do Laboratorio BatCteriologico;

Inspectores sanitarios em numero determinado pelo Dircctor Geral do Departamento;
5 assistentes de laboratorio;
1 1° offieial;
'1 zo official;
2 g,os officiaes;
4 escripturarios;
1 porteiro;
2 contínuos;
3 serventes;
1 guarda.
Art.. 433. Ao director dos Serviços Sanitarios do Districto
Ferleral compete:
I. estudar e formular parecer sobre todas as questões,
relativas :\ saude publica no DistrictG Federal, que forem propostas pelo Director Geral do Departamento;
li, superintender e fiscalizar todos os serviços technieos
e administrativos da directoria e das inspectorias annexas;
IH, nomear, censurar, suspender até 90 dias e demittir os
funceionarios da directoria, de sua nomeação, censurar e suspender· al(1 :30 dias os de nomeação superior, justificando o
acto perante o Director Geral do .Oepartamenlo e propôr pena
maior ou a exoneração de3tes funccionarios;
IV, orientar, adaptar e fazer executar. todas as providencias dr policia sanitaria c prophylaxia, directa ou indirectamente relacionadas com a saude publica do Districto Federal.
V, dar posse a todos os funccionarios da directoria;
VI, despachar todo o expediente da directoria;
VII, corresponder-se directamente com o Director Geral
do Departamento, propondo iniciativas que visem melhorar o
andamento dos serviços a seu cargo;
VIII, visar os attestados de frequencia e folhas dos funccionarios e as contas de fornecimentos;
IX. apresentar, annualmente, um relatorio circumstanciad0 dos trabalhos executados;
X, impor as penas administrativas e julgar os recursos
das que forem impostas pelos seus subordinados, de accôrdo
com o al't. 1.647.
Art. 434. Ao secretario rl.a Directoria dos Servicos Sanital'ins d0 Districto Federal, incumbe:
•
I, dirigir c fiscalizar todos os trabalhos da secretaria;
H. propôr ao clirector as medidas que julgar convenientes
á rrt-rulnridade dos trabalhos administrativos da sua alçada.
IJI, aUender ás partes. nos dias em que não forem maread~s aucliencias do director;

884

AõTõS DO PODER EXECUTIVO

IV, fiscalizar o ponto dos funccionarios da secretaria;
V, abrir toda a correspondencia offieial, destinada á diI crf.oria, preparando o expediente respectivo, c cncarregar--sa
da corTcspondeneia epistolar do director;
Vf, colher todos os dados qne possam servir de base á
organ izaçfin de deveres por parte do'' funrcionari os da f: Ccrefaria:
VIl. (~Ollft•rir e ruhrirar OS a[losf:lcln3 de freqttCTlC;~1 • O"l
JWdirlns e us conlas de fornecimenlos;
VITI, despachar, com a dcclara<;ão de m·gente. e na aus~ncia do dircctor. os pa pcis qne por sua na f 11 reza exi,iam
promplo andamento.

TITUJ.. O li

Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia
CAPITULO UNICO
OROANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 435. A lm;pectoria dos Serviços de Prophylaxia terá
o pessoal technico e arlministrativo assim constituído:
Um inspector;
Um sub-inspector;
Inspectorcs ou sub-inspectores, em numero determinado
pelo director dos Serviços Sanitarios do Districto Federal.
30 auxiliareR academicos; 1 administrador g-eral; 3 adminiRtradores fie dcsinfccforio e rnn is o pessoal constante da
labrlla annexa.
Art. 136. Os inspectorc~~ on snb-in~pc0torcs sanita r-ios
serão designados e removidos pelo director dos Serviços Sanita rios no Disfricto Federal. qno at tenrler:í, sempre que possivP!. á 1Jrnposf.a do immector.
Art. 437. A Inspectoria dos Serviços da Prophylaxia terá
flcpendcnJ:jas do almoxarifado gGral destinadas aos fornecimnntos dos respectivos serviços, ficando cncarregarfos de tacs
dnpendencias tres ajudantes do alrnoxarife.
Art. 438. O pessoal subalterno ser:'i distribuído pelas calegorias respectivas.
Art. 439. A Inspectoria ferá um dcsinfect,orio central c
desinfectorios regionaes, de accôrdo com as necessidades do
serviço.
Arf.. lHO. Ao inspentor rlos Serviços rle Prophylaxia inrl;mhe:
I. Superintender os snrviç.o~ referentes á prophylaxh
gf·t·al e especifica das doenças transmissíveis, flUC forem de
sua ah;ada.
H. Distribuir c fiscalizar os tmhalhM dos medicos destacados na sua Inspcctoriã e os dos dmnais omprcg-ados, dando -lhe~ as instrucções necessarias.
III. Nornf::tr. ndrnorstnr. snspcwlr..:· :1 h; 15 dias e demittir
n,:; nmpregndos da Jnqprdnria. r1r.in p<-·r·o!lla dr si depender c
Jlropi\r· an d il·f'r,for do~ Sel'vier•s P.ani tnrio · rfo Dic;trido Ff>-
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sttspensão ou dispensa dos demais funccio-

l V. A~sig-n;u· os attesLados de frequcncia. c as folhas dos
ftlllG0ÍOnarios
lnspecLoria C 'V1·sar as eontas dn fornecimentos quo devam Sül' enviadas ao UÍl'CCLOl.' dos ~~~I'VÍ~;«m f)auita-

ua.

l'ÍU;

du Distrieto Federal.

ret·.el•t~J' do rlireclor.·
dn~; ~e•·vit·us ~anital'ios do Uistricto I~'edcral a qtll;ltt 1\fiii!Jitll11 i l'arü. tuâas ;~.s oet~OlTeneias relativas ap sei· vi!{O.
VI. BsLud;a· c emiUir parecer sohre as q11nsfüe~ qrlf~ fl)reJn pr·nposlt.ls pelo tliredor dos Hcrviçns Sa11il:n·ios d11 (li~;

\'. Ohsl'.•"vat· ficiJJWllLe as un.lens que

l ri('l n Federal.

VJI. Impô r· as multas aos infnwl m·cs d<t~> prcsm·ipt;õt~s
procedendo de aecôrdu com o qnc dispõe o
eaviltJio 1 da parLe VI do prMente rcgulamcr.lo.
VIH. Hcquisitar exames b:u:Lnriologico;:; ~~ ~~onfirntar:ões
<LI iagnosLicas.
JX. Apresentar ao direeLm·, mcnsahncnll\ 11Ht boletl1u do:;
sc·t·vi.,;os a seu cargo, c, no principio de earla. anno, 11m rclaf, i o c. il'Cumstanciado.
X. Visitar pcriodicament.o os hospitacs tlr~ isolauwnl 11 rlo
Dcpat'Lamcnto, nos Lermos dn § 1" üo art. :-H tj ti este regulamento.
Art. '':I. Ao sub-inspcelot' dos Serviços "'' J'rnphylaxia
n~gulamenlarcs,

im~tnnbc:

I. Substituir o inspector nos seus impedimentos.
li. Cumprir as determinações do inspector·.
IJI. Fiscalizar todos os se ·viços externos.
Art. 442. Ao administrador geral compete a dirccç5.o o fisealiza!)ão rins St!.rvi(:os administrativos da Inspcdoria soh a
orientação do inspector.
Art. 443. Aos administradores de dcsinfcctol'ios corupde a
dirccção dos serviços a seu càrgo, sob a supcrintemlcne ia du
administrador geral.
TITULO UI

Serviços technicos da Inspectoria
CAPITULO I
PnOPIIYLAXJA GimAL

Art. .Hft. Os serviços de prophyla;~~ia das doenças Lransexr·t'ptnados os relat.i\-os á lepra. doenças vencreas
c lnlJc r.ulo"''. ~~~dfifl a car2,11 da In~;prctnria dos Hervir;os de
P ""qJ"·l·l'" ia
' '·r:;r;s, :,;:·yi:•o-; r'onlpl'f'lH'nrlr~m us mr·dida.;; eun~Lan!ns das
divt•J·:~a:-1 clderuiinu.~,;ücs desle regulumeulo e as que figurarem
11as instnJct;õcs baixadas, opportunamenLe, pelas auloridadcs
sunilarias c approvadas pelo Director Geral.
Illis~ivPis,
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CAPITULO li
NOTIFICAÇÃO

Art. 445. E' obrigatoria a notificação nas l)eguintes
doenças:
I. Febre amarela;
II. Peste;
III. Cholera e doenças choleriformes;
IV. Typho exanth~matico;
V. Vario la e alastrim;
VI. Diphteria;
VII. Infecção puerperal;
VIII. 'Ophtalmia nos reeemna~~cioo's;
.
IX. Infecções do grupo typhiCo-paratyphwo;
X. Lepra;
XI. Tuberculose aberta;
XII. Impaludismo, nas zonaô em .que existam fócos da
anophe1inas;
XIII. Sarampo e outros exanthemas febris;
XIV. Dysenterias;
XV. Me.ningitc cerebro-cspinhal cpidemica:
XVI. Para1ys1a infantil ou molestia de. Heine-Medin;
XVII. Trachom.a;
XVIII. Leishmaniose;
XIX. Coqueluche;
XX. Parotidite epidem1ca;
XXI. Gt'lppe;
XXII. Diarrhéas infantis;
XXIII. Angina epidemica;
XXIV. Envenenamentos alimentare.s.
Art. 446. Incumbe fazer a notificaçã.o: o) ao medico assistente ou conferente, c, em ~ma falta, ao chefe da familia,
cu parente mais proximo que residi:-- com o docn te ou suspeito, a!O enfermeiro ou pessoa •que o acompanhe; b) nas casas
de habitação collcctiva, aos que as dirigirem ou por ellas responderem, ainda que a notificação jií. tenha sido feita pelo
medico, ou outra pessoa; c) ao que tiver a seu cargo a direcção
de estabelecimento commercial, industrial ou agricola, collegio, escola, asylo, ~casa ele saudc nu hospit~l, c1·échc, maternidade, dispensaria, policlinica, ou estabelecimentos congcneres onde estiver o doente ou suspeito. Nos casos de Jepra a
notificação incumbe tambem ao proprio doente.
§ 1o. As pessoas, acima declaradas, logo que occorra um
caso averiguado ou suspeito das doenças especificadas no
art. ·í45, deverão communioal-o, por escripto ou pelo meio
mais rapido. á im;peeloria de prophylaxia ou ú repartição sanitaria mais proxima, indicando o nome, por inteiro. do doente
ou suspeito, idade, ~;exo. resirlrncia e proeeclencia, quando
UYcr vindo de outra localidade c o numero de dia,s da doença.
~ 2°. E' ig-ualrncnf.c obrif~ato1·ia, c deve ser· Feita no mesmo
dia. a nolifir.acão de mudanc.:a dos dn(~nl es de Lubereulosc
aberta c de lejT'a, .com indicaç:ão da nova resideneia.
Art. 4·17. O medico que infringir, reincidindo, as disposiç.ões contidas no artigo precedente, será declara;do suspeito
pelo Departamnw Nacional de Saudo Publica, sendo todos o~
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doentes por elle visitados e os obitos que attestar sujeitos
á verificação por parte da autoridade ,sanitaria, p'ara o que se
farão as nr.cessarias communicações ao serviço funerario, que
não poderá proceder á inhumação sem a autorização da Dircctoria dos Serviços Sunitarios do Districto Federal.
Art. 448. Os que deix::trom de fazer as notificações exigidas no pr1~sento regulamento estarão sujeitos á multa de 100$
a 500$, dobrada nas reincidencias.
§ 1o. Além dessa penalidade, incorrerá, o infractor, na de
suspensão e demissão, no caso de reincidencia, si fôr empregado uo Departamento Nacional de Saude Publica.
§ 2°. O quo der ou concorre:-- para que se dê, em notificaoão enviada á autoridade sanitaria, uma falsa indicação da
rcsidencia, incorr·erá na multa de 200$000.
Art. 449. O Departamento fornecerá, gratuitamente, impressos com as fórmulas necessarias para as notificações.
EsLes ímprussos serão encontrados nas depcndencias do Dopart.amuuto e rm todas as pharmacias.
Paragrapho uni co. O pharrnaceutico que não tiver em
sua pharmacia os impressos de que trata este artigo, será
passível ua multa de 50$ e do dobro na reincidencia.
Art. 450. O medico de plantão, ou quem suas vozes fizer,
assim que receber uma notificação cscripla, deverá inscrever
nella a :hora do recebimenlo e, si a receber pelo telephone ou
·verbalmente, deverá, sem demora, inscrevel-a no livro apropriado, ou comml!nJcal-a, ~or telop,hon~ e por cscripto, si
outra fôr a repartlçao que tiver de p:ov1dencmr.
Art. 451. As notificações recebidas nas delegacias de saude
serão consig-nadas em livro especial, sendo archivados os
originaes. Os dcleg:1dos de saude deverão immediatamente
communical-a ú inspocloria competente c á lnspectoría de
Estatística.
Art. ·~52. Quando occorrer um caso de doença de notificação compulsoria, em pessoa que frequente escola publica
ou :partieular, collegio, lyeeu, asylo, ou estabelecimento congencre, estando o doente fóra delles, a autoridade san itaria
cummunicará o facto ao seu director ou ao responsavei. Estes
deverão accusar o recebimento dentro de 24 horas, sob pena
de incorrerem nas penas do art. 448, ficando desde logo no
dever de communicar á autoridade sanitaria, no mais curto
prazo possível, os seguintes factos:
a) qualquer doença que occorra no estabelecimento denlm dos 15 dias que se seguirem á communicação;
b) o nome, a idade e a residencia dos alumnos e dos empregados que faltarem ao c~;tabele.cimcnto clous dias seguidos,
durante ess·e prazo.
Paragrapho nnico. A:;; inf:·ar~çõcs do uisvosLo nas letras
a e b deste arligo serão punidas com multas de 100$ a 50ü$
e ua reincídenda com o fechamento do estabelecimento, si fôr
parlicul:!l', e o pedido. junto á autoridade compctent(\ de
rmnir;üo do dircctor ou em·.art'('gado, si se tratar dr estaheletimullo puhlieu federal.
Ar~. 453. As pessoas affcctadas de doenças elo notificação
C•JI;II!lll:·ot'ia ~~ a::; que residirem ua nH~Silla f~asa. em contado
co;n (IS docnlcs, deverüo ser excluluas das escolàs publicas ou
particulares, collegios, lyceus ou estab~.lecimentos analoO'os
até que, pela autoridade sanitaria, seja dada permissão p~rc.{
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a sua readmissão, pa'ssado o periodo do contagio, cxccptuada
a hypothcse do art. 170, § f o.
Art. ~51. Toda a mlifica~.ão, cmharcaeão, alrwndr0,, hnrracflo, iclheiro, lc~nd:1, ~~llonpana. vagão ou CllWill'tH'I:Tio analog<l, dcveni ser eon~ idel'aún cu1no e a c: a, vara os fi Ih du pr·cHc1d.e regulamento.
;\1'1. ft5;). O Pirt•e!nr Cli•t·al do I>Ppal'lanll·idll N;wional dr~
Sawle PniJlit-a "''dnú. si jul~a1· ·''1111\'Cilir~nf.u :·t d<•l't•;;a sDnif.aria. r.ollrel.iva, prupr)r ao Minisl.t·ll quo seja, d<~~·.l:tt·ada doc1H:a
de uotifiea~:ilo ennqnds!Jria outra qualquer 1101, 1'.1111 ;i:!nada HO
presDnl.r.. regulam~ nto. As mcdjdas l'elal iva~ a I ar~s donrwaH
f;Crfí.o pultlieadas, dial'iamcu!c, durante trr•~-; r~ín:-;, no lJia!·io
O{{icial e em oulros .iornacs, o ~~m cdilne;:; nJf'txados 11a s<·rlc
das repartições dPpPndcntc~ do D<•padamcnl n Naeionnt de
~audc Publica.
Jlara~rap·ho ltttil'n. .() Dirf'f\lnr Oor'n.l do ,fkpartamf'.niJl
poderá propôr an 1\li:lisf.ro a rovog~P;fio da liH'.rlida. coni=il.:1.ntn
dn Tli'P~ento :u·tigo, quanrto jn1gar f[lW f'f'SS:u·n1'' as canc.:as quo
a dl'!f't'minil::·am.

AL't. 456. Quando o caso nn!ifil\rtdn ftw mn nhilo, a nuloridadc) ~anif.aria f.t·afar<'t d<'. fazer ri:,.:orn:-;q inquf'ri(o. nq int.nil.o
<In v1~rificat· a dur<u;ãn da dorm~.a d11 i1Hl iyid110 que 111ol.ivar
a notificação, fazendo para i~;<o !.orla'~ <l's pesquisas que julgar
neeessarias. Si d1~slo inquorifo rPsullar· quo a nnt.ifica(:.;:io nfí.n
fôra fp,ita em tempo opporhmo, sm·fío os rr,spnns;tvcis· punidos
de accôrdo com o art.. lt48, ns. I, II c :ti<I.
Art. 457. Quando so verificar que um doenle aJfcctado
de doença do notificação compulsoria fôr removido de uma
ca~,a para outra, on, nas easas de habitação collectiva, de. um
eommodo para ontro, sem f1UC disso tenha sitio informada, por
escripto, a autoridndc sanilaria, o rcsponsavcl ])l~la. casa ou o
chefe da famiiia, não só da casa de onrtc sahir n doent.c, como
fambem da'CJuella pvra on<lr.. fôr rcnlovirln, ~.f'r:í. Tlltniqo com a
multa de. 100$ a 500$000.
Paragrapho unir o. Quando tal remoç.ão houver sido feita
a conselho ou com sciencia do medico assistente, será este passível das penalidades estabelecidas no art. 448, n. 2°.
Art. 458. Salvo nos casos de urgencia, nenhum vehiculo
da praça ou de cocheira, pnrticular ou puhlie:), poderá remover
doentes sem quo receba, do medico assis'.P.nf r~. documento
escripto em Cfllf' so declare nfto su tratar rJ~ qualq11cr das
.doenças mencionadas no art. 'l45, sob pena de multa de 50$
a 200$000.
Paragrapho uni-co. Si so verificar se1· falso o attestado
fornecido ao conductor, será o responsavel passiYel dns pe.naIidade.s estabelecidas no 1Codigo Penal.
Art. 459. Quando a autoridade sanitaria suspeitar que
um determinado obito tenha sido produzido por doença de notificação cornpulsoria. fará proceder ao exnwe cadave.rico effect~ando a exhurnação C autopsia (si forern llCt'CSSarias): inyn:-;!Jgando qual o n~sp111l:;;avel fll'l:; .'IJPr·~:,ru·fí~, d(l t·a:'n r' c•tlll'as
r·iiTlltnsl:uwias qur• in!r••·r";scrn <'t .'-'aud._• nitldi<'a.
P<ll'W;I'r phn 'mico. Para os dfr•ifos dC'slc artigo o DiITI'f tll: C:l't'<~l do Dep~1rtamenf o p~-.,dor:í. encarre.:;ar das autopsias
lunccwnanos techmcos do Instltuto Oswaldo Crnz aos quaes
será arbitrada uma gratifi,cação pela consignação « Eventuaes:.
do Departamento.

689

AC'l'OS DO PODEI\ EXECUTIVO

CAPlTUDO III
ISOLAMENTO

Art. -iGO. Salvo as excopçõm:; rlflclaradas no TH'I'.smJI.o rcgulamcntn, é ohrigatorio o isolamento dos doentes no:-; casos
referidos no capitulo anl.nrior.
Art. 4G1. Os portadores rle gcrmens poderão fic~at· sujoitos
a isolamento, cujos limites o duração serão dctet'llliuadtlS pela
autoridade snnHaria, em cada caso.
Paragrrupho unico. Deverão eHes seguir os ronsciJH)S que
a autoridade ganitaria, de accôrdo com o inspcetor dos f~cr
vi(;os do Prophylaxia, lhes determinar.
Art. 462. O isolamento será tlosocomial ou domiciliario,
podendo e.ste ser de rigor ou parcial, a juizo da autoridade
sanitaria.
Art. 463. O isolamento domiciliario dependorú da~ seguinte·s condições, julgadas pela autoridade sanitaria tque fizer
a vigilancia ou, em caso de duvida; pelo inspccto1· dos Serviços de Prophylaxia:
a) prestar-se. a casa ao isolamento;
U.lUd UA,l!S ~nb 'B'JUBpuadapUf a OIJUfO,IU O).lt:rt!J UIU ,I .I J

(

IJ

o i!-:inl:lmento do doente;
c) poderem conservar-se fechadas, quando ;lf~•·p:.; ..;a;·io,
foclas as portas, excepto uma destinada á entrada dn medico
o de outras pessoas devidamente autorizadas;
d) sujeitarem·-Se a pessoa isolada, os moradore:.::; da casa
c os que nella permanecerem por algum tempo, ás del.crminaçõrs da autoridade sanitaria c :ls instruc~õcs expedidas.
Art. 464. O medico, que tratar de um doenl(· (itl SlF!JH~ito
de molesf.ia de notificação eompulsoria, dcvcr:í, dc~:.;de o começo, estabelecer o seu isolamento, de accôrdo com a.::; cxi·gencias regulan:umtares do Departamento, sob .pena de multa.
de 200$ a 1 :000$, e. as pessoas que se oppuzerem ao isolamento, burlarem ou infringirem as pres,cripçõe·s da autoridade
sanitaúa, ficarão sujeita,s á multa de 200$ a 500$, sendo o
doente immediatamente removido para o nosocomio.
Art. 465. As despesas feitas com o isolamento clomieiliario
poderão correr por conta do responsavel pelo doente. quJ terá
de depositar, quando exigido pela autoridade fmni!.arüt, uma
importancia de 100$ a 500$, a criterio do i nspoc fo L', sem o
que será o doente removido para o hospital.
·Para:grapho uni co. Inclue-se nessas de·spesas a gratificação devida ao guarda encarregado de assegurar a effi.cicncia
do isolamento, á razão do 5$ petr dia, e 10$ por noilc dfl trabalho.
Art. 466. A autoridade sanitaria determinar:', rm cada
caso:
ai as HJedirtas prophylactir.as a serem obc2n'ad:n pPlo
mNlieo. enfermeiro P pessoas ck família que. hajaTil de entrar

'quarto do doente;
b) ns ~condiçõo·s nrccs::;arias para que pessoas ôa família,
011 ou I ros no'lHl bitantos, obrigado.., a teabalho exterior, .POSs::tm
sallil' da easa e a ella voltar;
1:) a dclimitat,:ão da parte do odificiu sujeita ao isolamonto mais rigoroso;

110
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d) a divulgação, mais larga possível, no local, dos coli'selhos prophylacticos apropriados;
e) em c·~~;o ele JH'c~es~ictade, a eolloca('fio dr. 11m aviso. hr.m
visivel, !1110 pl'evina o puJJlieo da oxi:-::f,CIH~ia, na hn.bit~H.:fío, da
doença transnlissivcl.
Art. 467. O doente que fôl' removido para o hm;pital de
isolamc.nlo poderá fiPr acompanhado vor uuw. pessoa da familla,
que o solieitar, <-~ssim cmno pockrá ser tratado por qualquer
medico de sua confiança, desde que a pessoa c1a família e o
medico assistente se sujeíU~m á di:;l'ipJ;iw inLernu do estabelecimento c. :ís despesas decorrentes.
ArL HiS. O isolamento nosocomíal ser:í fpifo nos bospitaes ele isolamento dependentes do DPvart.amcn! o Nacional de
Saude Publica.
Art. 469. Poderá ser, entretanto, permiLtirlo o isolamento
em hospitnes particulares ou casas de 5aude que tenham as
neeess:n·ias eondir;õcs, a juizo ela autoridade sanitaria, comtanto que se suj0il rm e observem as in:-;Lrll!'·\:Õü3 rltJ Depal'lamcnto .N acionai de Saude Publica.
Art. 470. Vel'irieadas as couclic:ões eonch~nHHW(Üs de~ hy.gicne, em qtmlqtt~~l' est.nlwlerlimcnto huspi!u.1:u·, pudcrú n director ger:~l elo DeparLctUJ(~!1l.o onlenar medidas .excupeionaes
e :t d:tusura ])lll'CÜtl ou tolal (lo mc%nu cstabelecimPJlto.
ArL. 471. O Departamento Nr:eional cl(~ f)aude Jluhli(•a, ele
accônlo com a arlministraçfto dos PstalJclcei nu~ntos lwspitahre::;, vclar~t vela cx('cuçüo das JtH'clidas precisas para obstar a.
dis·scminação interna e externa das cloenç.as Lt·am;missh'c.is, .o,
na impo::;sibilidade de o fazer, ou no caso de indricacia da:,
medidas, porJcrü mandar fechar o estabelecimento.
Art. 4'72. A autoridade sanitaria proccclcdt a cuidadosa
investigação para apurar a origem de todos os casos de
doenças infectuos::~;3 de que fôr notificada, pocl1mclo requi:sit:.ti',
para csso fim, U{l Laboralorio Bactcriologico, o:; exames que
julgar nccessarios.
Paragrapho unico. Esse inquerito opidcmiologico será registado em fichas organizadas especiahneuLe para cauu doença, e a elle se deverão sujeitar todas as pessoas susvoiLas
do serem fontes de infecção.
CAPITULO IV

Art. 473. As desinfecções serão feitas pela Inspectoria dos
Serviços ele Prophylaxia e dirigidas por um mrdico d<1 rcparLiçfio, 1lc~ aceúrrlo com insLruc,;ücs e-;p(~ciacs Jui'JH~L:iclac.; velll
inspeclor do3 serviços.
Art. 117 4. A autoridade sanitaria determinará a execução
das seguintes medidas, no decurso das doenças ele notificação
compulsol'ia, que possam ser transllliUidas pdus t'Xcrclo's dus
docnlcs:
a) Llesiulec(;Üu du::<::c~: t~XCJcLo;-; logo lll)Ü;-i a ~ua eliluinar;üo;
h) desiHfcc,~:to ituutcàiaLa tb:; P!Üo~-, o!tjcL·Lu:; c locao;:; quo
tenham sido conl:.u:~inados por ollcs;
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c) impedimento da sua possivcl vehiculaç.üo neh's mos~as
c outros insedos.
Paragrnpho wúc1J. A mmwir:1 d0. {'Xf'eu r :Jr es.;as nwrlidas
srr{t determinada nas instl'ucçõcs do ser viro.
Art. 475. ~\ dcsinfestação do local srrá obrig:üoria antes
d0 is'olnmrnto do doente, nas doenç::>.s habitualment.e transmi!Jir'l;ls pdos inseetos, devendo ser repetida, depois desse
isolamento, sempre flUe a autoridade snnit~ria jnlga;' nonvcniente.
Parngrapho unico. A manrira ele r,roeedc.r· a essa dosinfestação será definida nas dü;posições de.ste J'c·guJamcnt•,,
relativas a rada doença e nas instrucções cruc fot'eiu expedida·;.
Art. 476. A rlesinfeccão terminal, post.Prior :í morto, cura
ou remoção do doente. será feita quando a autoridade sanitaria julgar necessario.
Art. 4'77. As medidas determinadas nos arts. ·17 .J. c 475
r-:erão praticadas tanto no·s domicilias particulares quanto no:>
Jwspitaes, casas de S'audc, asylos, tbospicios. f\'-;Cola~·. pc.nsion>~.-·
tos c demais estabelceirnentos congr.ncrPc.:, ondr~ t:ef·.onam
<'<:fsos das doenças do no ti fi cação cornpuls'oria.
Fóra da rcsidencia clo.s indivíduos ataeados do dr:e.nças
infectnosas, a autoridade ~anitaria poderá, quando julgar JJCew.:sario, determinar a desinfecção ou desinfestação, nm:
a) escolas publicas· ou particulares, repul'ti(lões puhlicas,
ll:eatro·s, bibliothecas e igrejas;
b) casas particulares ou não, e cstabelec i mcntos coa:-:merciacs ou industriaes, que possam vir a ser fócos elo infecção.
·
Art. 4'78. J~j prohibido lançar deJcctos, <~xcrctos e aguas
de lavagorn ou objectos usados, provenientes de pc.ssoas affectadas de do,enças transmissíveis, nas áreas ou pateos de
'hahitaçõr:.;, nas vias c logradouros Illlblicos. nos quintacs, nos
jardins c nos cursos de agua.
Art. 479. Os dejectosb excretas e aguas de lavagem dos
affoc.tados de doenças por elles transmissíveis d0vcrão ser lançados nas latrinas depois de convenientemente dcsinfectados;
os objectos U'sados pelos dormtcs, quando irnprcstaveis, deverão ser queimados ou lançados no:; ·cleposi Los de I ixo, c, neste
caso, tambem depois de desinfeetados.
Art. 480. E' pro:hibiào enviar para as lavanderías ou tinturarias, dar, vender ou expôr sem próvia dr.sinfceção ou desinfestacão, as roupas, contaminadas ou sujas. dos arrccLados de
doenças t.ransmissiveis.
Art. 481. As dosinfecc·ões que não forem 11rdenadas pela
Jnspectoria dos Serviços de Prophylaxia serão obrigatoriamente feitas a titulo oneroso e não poderão ser recusadas,
dosdo que vedidas c pagas adeantarlamentc, de accôrclo eorn
a l.alJnlla anncxa.
Art. 482. ürde:nada a desinfecção ou dcsinfestação pela
autoridade sanitaria, ninguem poderá della eximir-se, nem
embaraçar ou impedir sua execução, sob v e na de mull a de
200$, devendo o inspector· sanif a rio 1'1'JIUh;if nr o :.>uxilio ela
poliria, quando uecessario, para que a npcn'.\:ãu saaiLa1·ia :-.:r'ja
levada a effeito immcdiaLamcnte .
.A ri.. 483. A l)Cssoa qne tran~porLal', da casa eJII que ':iU
tenha dado caso de doc.m;a iufectuosa de uotificaeão compuliiioria, roupas c objcctos, ou guardar, emprestar, soncsar, ou
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dér qualque~· objecto ou roupa que tenham servido a pessoas
atacadas de tacs doenças, antes rle terem sirlo rlcsinfectados
pela autoridadn ~anil.aria, scrú rnmid~ com a limita de 1 00~
a 200$000.
Art. .íSL As desinfecçõ,~s ou tlosillfcsfarõt~s st,rfto repelidas
tantas vezes quantas forem exigidas pt~la autoridade ;.;anitaria.
Art. 48G. Os p1·edios que, por motivo de doença t.ransrnissivel de notificação ~compulsoria, houverem de soffrer tratamento hygienico, a juizo da autoridade sanitaria, serão desoccupados tompora.riamentn c interdielos, para soffrercm o
conveniente expurgo, de.sinfecção c melhoramentos.
Art. 48G. Os moradores dos predirm desoccupados, nas
condições do artigo anterior, ficrlriio sob Yigilaneia, durante o
prazo maxirno da incubaçi'io da docn~:a. l'ara os fins destas
pro\'idoncias, os moradores que nfío Linn:rn recursos serftn
transferidos 11ara e di fiei os adcquadu;.i. mttle a vigilancia se
exerça, c o~; que tiverem outro domieilio p:na onde so l.ransfir:1m, ficarão obrigados n eonJIIlltllieru· :í. D1~lt'~ac.i:• tle ~atHk
ou á Inspecto:·ia de Prophylaxia, a tioY:t r·,~sidt~ne.ia.
Paragrapho uni co. A fraude na indietu.:.ãu da l'ílSilleucia
será punida com a multa de GOO$, ficando pol' esta. rc.sponsavel o .cncarr,lgado úa ca~ja ou u ehel'c da fa111ilia D. que pertencer o uocntc.
1\rt. '•87. O rt':-;ul!ado das dcsinl't•I?/Ões, quando IWt~e:;sario.
será verificado veln Laborn~orio Haetc•.riolngico, de accürdo
com as instrueçÕPS c111 vi:~·or P ú rr'll1ti:-;i•;:i() tio inspector d••,-;
Sen·iços de Propllylaxia.
Art. lt88. A inhnrnação de individPos victimados por
dotlllt;as lran:>lni.·;sivtlÍS, quando, a juiw da autoridade sanitaria, ofJereça perigo de contagio, sP.rá feila após o preparo do corpo por funccionario da. ínspcetol'ia, e rncdiante
outras cautelas que se ~·aç~lm iitdieadas.

OAPITULIÜ V
VIGILANCIA

Art. 489. A vigilancia consiste no exame diario o será
exercida durante o praw determinado pela Inspectoria e nos
ca:sos por ella indicados, sobre:
'
a) os communi!Cantes, ou pessoas que tiverem estado em
contacto com o doente durante os primeiros pexiodo:,· da
doença, antes da visita da autoridade sanitaria, ou o estiverem,
após essa visita e com o consentimento da mesma autoridade,
ou, ap.enas, residam no fóco;
b) as pessoas re.cem-chegadas de fócos· existentes no estrangeiro ou em qualquer outra localidade do paiz;
c) os portadores drl grlrmcns, q110 não prt~l~isarcm de :-;or
isolados.
Art.. lt00. P::ra tornnr cffcctivns as mccliOas de vig-ilancia, ficarão as c~~,trad~:s de l'Prr·o na o1Jrigat;ão de fnrnc~..:c.é i\
Directoria rlo<.; Scr·vir;os Sanitarios do UL:;irict,) Feder:J.l uma
lista complctn dos flJssageiros proc.:clcnfcs dos llOlltos por ella
considerados infeccionados ou suspeitos. con1 indicação Jcs
nomes e rcsidcncia cseolhida pelos mesmos.
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Paragrapho uni co. A Directoria dos Serviços Sanitarios
do Districto Federal poderá fazer embarcar, no;;: comboios,
autoridades aanitarias, que exerçam, no decurso (}a viagem,
a vigilancia sobre os passageiros e emprE·gados e nrovidenciem
sobr.e o isolamento dos que adoecerem e drsin fpcc;,fio e dosinfestação dos vagões que os tran.c;portarem.
Art. 491. As pessoas sujeitas á vigilancia podcr·:lo rr.tirarse do Districto Federal para onde lhes conviPr, dPsde flUe indiquem á Directoria dos Serviços R::mitarios do D;stri!'to Federal o ~eu ponto de destino, e qur nh!.cnhalll rlrlh nm ra~c::n
porte sanitnrio.
§ 1°. A Directoria communicará á auforiclarlP sanifnria do
ponto de destino, a partida do commun icante, :1 fim de quo
sejam tomadas as providencias que. o caso P:dgir.
~ 2°. Será passível da multa de 100$ a 5009~ f odo o individuo sujeito á vigilancin, que procurar h11rl:1I' :1 nr·(·fio da
autoddndo sanitaria, orcuHando a sua vPrrhlriPi r·rt. !'C.si dcncia.
Art. 49~. A vigilancia dos commun ieantrs ser;í individual
o consistirá no exame neressario para ~'llrpl·ohendr•r. no seu
inicio, qualquer manifrs[[l~ão dP doença tr::msmissi\ I'!. No domicilio em que se houver dado o cnm srrú feih ;1 11l•."lPJ'V:lr,iín
thermometrica de todas as pessoas submcltidas· ú Yi~ilancia e
consignados os seus resultados nos boletins dP sr:'\ i::n diario,
sendo ainda tomadas, promptamentc, todas as lllf'd ida" nrcesmrias, desde que haja sn~peita de noYo raso.
Art. ·HiiJ. O tempo da vigilancia e o modo pnr que será
feita variarão de accõrdo com a natureza da doe1wa fransmissivol que a tiver motivado, de conformicbde com o l'sLahclccirlo neste rf'gulamento e nas instnwr.ões de scrvi,~o.
Art. .'f!l!L QuamJq se fraf.ar rle hnhiLa~ão collf'rt.iva, a vigilaneia srrlií exercida d.e accôrdo com o livro de rng-isfo sanitario, ,quP alli existir, de eonformiducln eorn o prPsPntr' regulamento. Si algum dos moradores pretender retirar-se donfro
dn pra:w da vigilancia. o .encarregado ou re~pnnsavcl pela
easa ctr~verá inquirir do s~u destino e caso elle s·n reP.usc a
dr.r.laral-o, isso 1nesmo communicar:í immccliafanwnte :í autorirlarle s:>nitarin.
ArL. ·195. Os fócos, nos quaes deva ser exer!'.ida a vi~·J
lancia, serão limitados pela antorifJnrle sanifarin. de af•,côJ·do
eom a natureza da doenr.a o as ciremnsf.:meias Jll'fl!'ri:ls no
easo concreto.
Art. 496. A vigi1ancia é ohrigatoria para as pessoas a quem
fôr applicavel e será exo~cida no pmprio clomi1~ilio dos individuas ohservados, em hora llrr~viamentr ~~oml,inrHhl, nu onrJe
determinar a Tnspncfor!a de Prophylnxin. fJ1lC li"f'" JH's::;oa::;
cnrnparecam durante as horas no expedir.nf e.
Art. lt97. Os portadores de g-crmPns de fJttalqucr doença
transmissível nr. notificação eompulsoria srrão submrtlirto:=~ a
pesquisas cxperimentacs repefirlas·. nt1• qtH' possnn1 <::rr rlPrlflranos nfío pPrig-osos ramo clPmcnfns rlr r·nntne:h. l}fll'a n qne
fi1~arfío c:.tl.ieitns ft f'Xil!'f'ncia dn artign anh~1·ior·.
Arf. HlR. As prs;;;oas snh vi.~dlflnf'ia pndr•rfín nmdar-fH',
dec:dc que fornrcam :í nnforidnllp snnif:n·h. '-'oh ''"ia nh';c•t" .1.
1'1n rst.ivc.rem. as indic~H;õrs 11rccisa-: "'' ~'('1 • J\IIVo dPstino.
Parng-1·apho unico. Os qllr' inf!'Íll;:;ir~'m as rli"t•n~.:if'i'íPs dns
rn·t·~. ,1!11 r, .1fl8 incorrerüo crn nmlla de 20fl~ a 500~000.
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Art. ~99. Quando no decurso da vigilancia ou ainda no
serviço de policia sanitaria, ou em virtude de denuncia, fôr
encontrado um doente que esteja acornmettido de doença de
notificação compulsoria, e quando esta opinião não fôr partilhada pelo medico assistente, sempre ouvido em taes casos,
será o doente examinado por uma comrni~são composta de dois
me.dicos dos hospitues de isolanwnto e por dois clínicos de reconhecida cornpcUmcia.
Paragrapho uni co. Os clínicos chamados, para tal fim, pc1a
Directoria dos Scrvif;os f:anitarios do Disl.rict·o Federal. pnrcebcrão, cada qual, 11cla consign::tr,fio << EYrntnacs » do rrndifo
destinado {tS despesas da HH'E~ll.!a dircctoria, a quantia (]<' 1 00~
por exame.
Art. 500. Si a commissão concordar com a autoridade sanitaria, esta procederá como o caso exigir, .e fará rigorosas
investigações afim do apurar a culpabilidade do assistente,
que, de nccôrdo com a natureza da falta (sonr.gação ou ignorancia), srrá punido ele c-onformidade com ~s leis em vigor.
Art.. 501. Haverá na Insnectoria de Prophyhxia um livr:J
em que serão inscriptos, por ordem alp!~abetic:1, os non~cs d;1s
pcssous submeLtirhs á vigilancia.
Art. 50:?. A autoridade sanitGrin aPe nfio fizer a neccssaria communica(ião, no caso em rrue vc'nha a ser acommcttid~
de dor.noa de notifirar.fío c0mpnfsnrh l"Tlrt pnc:~n:l sujcit::. 0.n•
sua r.ona, ú Yig-ilnneia. apurada a eulpo.. r;cd. ~~ll'~prw:~ 1--:rn' mn
a seis mczcs c, na rcincidPncia, r1rrnitf icb.
Art. !J03. Para far-ilifar a desechcd.n das dorm~ns dr nofificação r-ompulsoria a autoridadr: fiscnliz:n:í o~ rueilnarim
das pharmaeias. na ·eôpia onvh1da :'í Tnspndnrh dt~ Prnp!rvlaxia, que a rcquisitarú, quando 11\':ec:,cm;ri o.
Paragrapho uni co. Quando a autoridade sanifaria, pelo
exame a que proceder no rer.cit.uario, suspcif m' da exisf cneia
de um caso de doença transmissível em uma determinada casa,
mandará examinar o doente, requisitando, por cscripto, a presença do medico assistente. No caso de dcsaccilrdo de diagnostico, proceder-se-á rnmo rlc'f r:Tnl i :1:->.m r:~·. ::i'!:. !í~iÇ) P :íno.
~I f':: te rPgnl ::nnrmto.
TITULO IV
Prophylaxia especiflcn das doenças de not.ificc,-;;ão comp1.1lsnria

CAPITULO I
Art. 501. Além das disposir~ÕP-s ~eguiníPs, inrlie~das para
cada uma das doenças infecf.nosas, vigorarfío a rr~~·qwito fJPllns,
t.odns as determinar~õcs dos arti~os rl'gula.mr>lltarr-s, qnc lhrs
forem npplicaveis, d1'srl0 a notifir::u;iio nf1; a Yir.;-ilrnl'ia.
VACCINAÇ,\0 ANTl-VAHJQT,JC.\

Art.. 50!J. A vaccinação c rcvar~~inação r.on!.ra a variola
mesmo fôra da ocr~orrcncia de casos desta cl1wn-::'. drYerão ser
praticadn.s de morlo intensivo c systemat.ien.
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§ 1°. Far-se-ú a vaccinação drntro do prim~it'O anno de
idade e a revaccina:r,ãn, qnando positiva, de sete ~m sete
annos. Os paes, tutores c quacs·quer outras pessoa'l responsa-veis pelas creanças são obrigadas ao cumprimento desta disvosi~.~ão, sob pena de multa de 50$ a 100$000.
~ 2°. Fir.am isrntas da vancinação ou rcvaecinação as
pr•ssnas cujo 0~d a do de sawle rontra-i rHliritw r·.ssas medidas,
r•nH{Unntn porm:tner~Prr•m ns l'nnLra-indir.ar,ilc:.;, a juizo da au1o r idade sanita ria.
Arl. GOG. A V<H'einn(!fio contra .a vaJ'io)a sr'J':'i grafuila,
srmpre prflt.ieada •com Jyn1pha ::mimai, oriunda ele estabelecimentos offieiars nn officialmnnl o nnl.nrizarlos P Tm;paral-a e
de conformidade ·COJT! a technka npprcya~la 11r-lo Dr:parlamcnlo
Nacionàl de Saudc Publica.
Art. 507. A pratica da vaccinaçfio incnmhfl principalmente
aos medicas diplomados no pr.iz, ou habilitad~~; por lei ao
exerci cio da merlicina, podendo a inda ser realizada por
Jws:;ofls nüo diplomadas, em casos cspecians.
~ 1°, A var,einaçfio e a rcvacr,inação ::;y.c:! rm:1 r ic~as s~rao
praticadas p0Jas autorifbdcs san it.ariac;, inrnn1hifhs desc::e
serviço.
§ 2°. A v::wcinaçã.o c rnvarr~inaf;ãn n:ts eb-=~:r;; :-tt'lnr.dns. firnriln a carg-o dos mrclicr)s rnili1~ 1 . ·rs do Fxr•1'r~ifn. r::l V:l"inha,
Policia e Corpo de BomJ1ciros, dCVf'lHio "rr rr·~·i1l:~l':J~"lJir ~'ll
•;inda :'i !'nnflrtir,ão Hf::J i faria f•ompetr•nte, nnr~ 1,,.., ;,:to, n rel:!cilo dos ·vac·:~in:uJos e J'evaecinados. '~om lnrl: ,,-: d:~rl''' t•:.~i
girJos no art. 500 dest.c rrr;ul:nnrnf.o.
Art. 50R. 0::: n f f r.-·! nrlos de v<:u~cin:-H.·fio r rrvar~ei n;tr;f:.o srrão
pnssadns nor mcdicos on anforidndns srrnifPri~L~ rnmretnntr.::;,
não podendo o ela vaccinnGJo ser concedido ~n! c::: d!; n·rifirndo
o rc·~ull :1do da inornlacão.
~ 1°. O atlesfado de rcv~crinaç-fío que n0:) 0'·~i~-~~~11~n· n '"Psultado da inocnlaç?ío on que o disser nP~af.!':o fN'Ú valor,
p~Ha os cHeitos rr~nlrm0nl ares. sômrnte dunmf e f11FlfYo amHJ~;.
§ ? 0 • Esses aftrst.ados, qlH' rlenn·i!o f'.('T' _r.ralllÍfí)s r p::JSs:ldos de nrrf'l'rrncia, em impr0s~nc, mL1nf<Hlnc; 1wh rPnnrtiefío
sanilarin, frriío o v::tlnr dr pro\-:1 rln yaeeinar·:iu r'' :·r_·,·:lcr·in:)óüo
JlfU'fl os dfr;if.os da lei.
~ 3°. Qmmdo f<'lr verifirnr!a, pr1a autoric1arb cnmpete11te,
n fa!c::idaclc clessrs af.testndos, será irnpm;fa ao ai fesf ante a
multn rle 500$, o a suspensão do cxercicio (h nwdicina nns
easo:; elo rr.ineidf'TH~ia. sem prr,iuizo da pena criminal.
!\rL 509. Haverá. em todas as repnrtirõos s?.nitarins. nm
Jivro rsr:iccial de J>eg-isto dos yaceinados e rr-.;arcin:vJoq, no
qual ~rrfin inscripfns o nomf1. a f?()r, o srx:n, a Pfl!nralirlnde, a
fi'ri~(fio. n rPsid~l'"i;l e onlros tlcdns f!llü ro,·r>n~ .ill1~~:tl1'n n~-·
cr)ss;->rins.

Ad. Sln.

~~(\m

<~slar

-o;::wcin~'d0

0 1~=-í" ~" :·~llh:\<,.,f(('nrln :í::;

rrya~einacõ~s.

nos prazos da lei.{, prollihirln 0 q11~1rnwl' pc:::.sna:
1°, e:xcrcrr funr.çõe.s publircas. quer se trate dí) funccionarios cffrdivns, fJUer rm cornmissfi(). de opernrios ou diarisf.as f' m0nsn listas ferl0r~r:::. e«Lnrlnnes on Pllmir ipnrs;
2°, prr~:;far· srrvir.os n1 il i rare::"., f f'.1'rr:s! !'f'S, m~1 ri! inws ~
~nnrxos;

3°, rnatricmlnr-se on frr.qnenfar as escolas pnm:uiaq, e:3t ::~hr:>lecimrntos de rnsino secunclario. superior. elo nrtrs ~ offieios e in~tif.ui~;õP.S congenerc~, officiaes on pnrLi~'nl::n:o'';
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·4°, internar-se ou permanecer em asylos, patronatos,
·casas de expostos, institutos de cégos, de ·surdos-mudos e
instituições religiosas;
5°, trabalhar .em companhias, bancos, estabelecimentos industriaes e comme.rciacs de QU!'Jquer especie;
6°, servir na marinha civil ou mercante;
7°, residir em hoteis, casas de cornmorlos, est.alagcns, hospedarias ou em .qual.quer habitação conectiva.
Art. 5H. São respectivamente responsaveis pela execução
dos dispositivos dos ns, 1o, 2°. 3°, .'1°, 5", 6° e 1° do artigo
anterior:
1°, os funccionarios publicos e os chefes da repartição
aos quaes competir a nomeação ou admissão de funccionarios, operarios. diaristas e mensalistas;
2'", os commandantes mHitares ou chf'Jes de serviço ll1J
quc diz respeito aos .srn" subordinados;
3°, os directores dn cseolas primarias .r estabelecinHmto~
de ensino secunda rio, ele ar I rs f'. officios c instituições officiaes e particularec;;;
4°, os directorcs ou proprictarios de asylos, patronatos,
casas de .expostos, institnfos de surdos-mudos, cégos e institui~õcs religiosas;
5°, os proprietarios ou dirrctore.s de companhias, bancos
e estabelecimentos industri3es e commerciacs de qualquer
especie, salvo se os empregados tivcre.m regalias rle funccionarios pnblicos, caso rm que :=:erão dirrctnmentr rrsponsaYeis
pela infracção;
6", os proprietnrios nn dirert.ores :'Ir. rornp~nhiaR de. navcgação r. os cnmrnanrJrmU•s dr navios, rla. nwrinlta eivil ou
mercante;
7°, os proprict.arins de hoteis. rasas de pensão, casas ae
com modos. estalagens, hospeda rins r outra~; hahi1 a(;õr.s collectivas ou os seus responsaveis.
~ 1°. Para execução' das determinações dn art. 5t0 a autoridade sanitaria poderá intimar os respommveis, concedendolhes um praw razoave.l para cumprimento da intimação.
~ 2°. As pessoas provenientes de qualquer localidade do
paiz, onde 'houver varíola sob a fórma epide~ica, não poderão
entrar em outra localidade sem a prova legal nc terrm sido
vaccinarlas rnrn proveito ou rcvacriTU\das nns prnzos rln lei,
ficando, além disso, c;;ujeitas á vigilancia ..
~ 3°. A infrnc~ão dos rlispositivos rontidos nos arfs. 510
e 511, será punida com n Fmltn n2 100$ a 20()$ e d<J dobro
nas reinddencias.
~ 4o. A's pr.ssnas vindas rlo csfranp,-c-iro nfio Prr:í. Tl"rmiU.ida a entrada em tcrritorio nflcional sem que, pr!)via-mente, tenham sido var,cinadas ou revaccinadas. ou provem,
dr. modo cabal, se t.erem suhmettido. com provnito, a es:o:a.:; medidns no~ prazos ela lei.
§ !5°. A rxigrncia desta dit:posição serú rx!f'nsiva rt todas
as pe~soas, nrrcionaes ou estrangPira~. proveni~"'nfr's, por via
marifimn. dn portos C•11 1oenlidado rlo paiz. r·"m rlrstin!J á
Capifnl rla nrpuhlica nu qn;-tl(;t:rr· oulro lwnl.
~ Go. Trat::nHlo-sc rlr Twviq, vindo dP J'Ol'fo" inf'I'CI'.1o-nnrl'1" d1• vnt inlrt, o;.; pas~~~~;1•irn.~ dPvPrfío fi,·ar· ~:flh ':i!:!:ihneia,
n·ts cnnrli~fír.;;; rslabrlccidas neste regulamento.
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§ 7o. As vaccinacões ou revaccinacões exigidas nos p~ra
graphos anteriores serão verificadas pela autoridade samtaria do porto no acto do desembarque.
§ so. Os passageiros que não apresentarem a prova de
vaccinarão ou revaccinação só poderão desembarcar, submettendo-<:;r; a essa pratica, que será realizada pelo med1co de
bordo ou pela autoridade sani!aria do porto .. _
.
.
§ !1°. A cada pessoa vaccmada nas condtçoes aCJma exig-idas será fornecido um attestado de \·:H'cinnr~fto, 1ue terá o
dfcito de passapor~e sanitario para os fins da prophylaxia
nnLi-Yariolica.
~ 10. Sem a prova legai da vaeeina_ção ou revacctnacão
nrnhmna pc,c;:soa poderá obter das anf.ortdadrs rom)w::..trntcs
carteiras do identidade, ou outras, passaporl r~s c t•cri.Hlors de
nas~imcntos, quando tirarla~ depois de um anno tie idade.
§ 11. Nas casas de ~mud,J, nos h•Jspii.Re~~ publicas ou particulares não serão admitlidos enfermcil'os on empregados ::le
qnalqucr cspecic, sem que tenham sido vnrr~inados on reva~
cinadm~ nos prazos da lei, ficando os respectivos rlirrefqres. ou
proprictarios, responsavei~ pela execuç.ão drsf a medida c su.ieif.os, no caso de infraee::o. {I mull~ r:-sti1ml~.d::t no ~ '{o de~le
artigo.
~ 12. A vaccinação ou ."evaccinacão srr·:í tnmhrm npplicada aos doentes á entralda ou sahida. si nfín honvrr prcjuizn para a saude dos mesmos.
~ 13. As pessoas encarregada~~ r~e qu::~1quer servir,o domestico não poderão exercer sen empreg-o srm esf.n r· varr>,i.nadas ou revaccinadas confJra a variob nfl;;; prazos da IPi,
sob pena de multa estipuladp, no § 3° dest" artigo.
~ 14. Nas casas de habitação rolleí'f.iva, nos estrthclPcimonLos commcrr.iaos c inrlm;t.riacs. ns n.Urstadns flp vacc.incl-·
~.fio e rcvaccinar,ão. rcspcetivamPnf.c. dos mnrntlorps rlos prnprictarios, dos empregados on opcrarios drwerão ·spr' presentrs á autoridade sanitaritl. ~:;oh pnna de mulln rsfipnlada
no § 3° drsfe artigo, appHc~vel aos -;1ror,rirf:Jrins ou rcsnonsavcis.
·
~· Hi. Nas épocas de epidcmin:1 pnderã.o as auforinndos
sanif.arias vaecinar e revaccinar em ma~sa a nopnlaçiir,. in·lcnendl'nff' rlf" qualquer PJ'azo da ultima immunizar,ão. fir.nndo
su.leitns á multa estipularia no ~ i-1° de::t() r.f'fl~o n.~ p!'sso::t~
qno sn, nppn1.errm a f'sta exigench.
:\r'f. 1)12. AJ(.m das mcdirfns d~ nronhylrn:in. in,liearln~
nos arfig-o~ anfrriorr~. ~erão frita~. nel:HI autorirln.des ~ani
taria~ ~ompf'tPnfes. vaccinar:ão f' rcvaerina(:fin domici!i:l.r!ac::.
ronc::tnnfpc;; fl de mono ~ystematico, emprep-n?"lflO-<:le os mrioc;
smlsorios P jnstruindo-sr os vaccinadns f10hrf' oc; rnirladoc; nrer~c::~;arios para evitar complicações rla vrwcinn.
1\rt. 5l3. A cada pessoa vacrlnflrln on rrv:1r,~inarl:l fH\las
aut.oridadPs ~anifarias conceder-se-á um nUestndo prrwisorio,
oue srrR suhsfituido pelo definitivo por rpmlf11Wr nnlnrir!arlr
sanitnria rrue verificar o resultado da in0cnl:v;ão.
Ar f. 51 1t. Os rsfa1H~lcrim(mtoc:: ('nr:-JY'f'f'!!fHlos da nrrnarrwãn
da Jympha anti-varioliea ficarão su.irifns á fisf'.al izndío ·drt
Drparl nnwntP Narional rle Sandc Pultlira. rlPvenrln srr iTl'd :-11 ..
lnrlnc:: df' :->rPnrdo com ns prcccit.ns scinnt ifiros.
Art.. 51G. As riispmdcõrs drc::ln l'P.~·nl:J."wnfn T'f'lnfivw.: á
propl!ylnxin rla vnriola SPrão executadas nos E·staoo~. mecJiant.e
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accor.do, competindo essa execução as autoridades sanitari~s
cstaduaes, aos im~pcctores dP. saudc dos portos e aos medicos dos serviços de saneamento :ural.
CAPITULO Il
F'EBllE AMARELLA

Art. GIG. Notificado um caso de febre amarella, positivo
ou suspeito, scguirá, immcdiatamente, para a res,idcncia do
doente uma turma de serventes da Inspectoria dos Serviços
de Prophylaxia, a. qual operará sob as ordens de um dos inspectores sanitarios, sendo acto preliminar, indispensavel, o
isolamento do doente por meio de cortinado.
Art. 5.17. Ern cada caso, a autoridade sanitaria julgará da
possibilidade do isolamento em domiciUo, ou da necessidade
da remoeão, e, no mais curto espaço de tempo, o doente ficará
i!solado on será removido para os hospitaes de isolamento,
convenientemente preparados, procurando, sempre, o medico
que dirigir o serviço, vencer, por todos os meios ao seu alcance, quaesquer diffimlldades que possam contrariar o interesfle da saude publica.
Art. tí18. As rf'mocõcs serão sempre feitas em vehiculos
fornr~eidos prla Jnspnet(Ír·ia dos Serviços de Prop1hylaxia; gra1nil.anwlli.P, quando RP f raLar do indignntf'.R. ou quando, ]lPlas
más condições snnit~wias das habitações, os doentes devam ser
removidos para os ltospitacs. a cargo do Departameflto Nacional de Saude Publica; a tih1ln oneroso, quando requisitad'ls
particularmrntc, e de accôrdo com a tabella annexa.
Art. 5Hl. As remoções só poderão ser effectuadas sob a
dirccção e vigilancia de um medico qne, logo apó'~, fará '[Jraticar, pela turma sob suas ordens, a ext.incção dr larvas de
mosquitos em todo o predio e terreno, estendendo ~~::;e sorviço
ans pr0dios e terrenos contíguos (tantos quant•i~ eonvenham
á officieneia da medida), conf0rrrw a maior ou menor proximidade das ca~1as c terrenos e sua situação mais ou menos
faynravel {t passagem dos mosquitos de uns nara •mtros.
Art.. 520. Resolvido o isolamento, nas jancllas do aposento
ou aposentos qne devam ser occupados pelo doer:tc, serão
appostas telas de fio metallico, de malhas ele di:unr_:t)'O nunca
maior de nm mHlimotro e meio, e, sempre que fôr possível.
di~pcstas de modo a pormittir o livre movimentv !las vidraças
e batentes.
Art. 521. As jancllas que nfio forem protegidas por meio
da~ telas terão as vidraças e os bahmlcs í'aC'lwdus, slndo
Iwll~.:; affi:xadn intnrdict.o, assignado pelo mrrlir.n.
Art. 522. As portas, quo communiearem o aposento do
dornte r.om a <easa, se:·ão fechadas c in f.rr(lidas, mantida
nrH~WlS uma, na qual se installarú di~vosltivo crJm duas ;>ortas
d" fnmbor, colloc~das á distancia suNiciente para que, aberta
a f'P~unda. ,iú a primeira csLPja cerrada anlom:!fie~'awntr.
Art. 5:~:1. Serüo calafefadas ou ptolegidrts rnr !eb_::;, quacsnnrr aber f n:·:1s rõx:istenfrs no npusentn flo doPnf r~.
Ar_t.. G'?L quando a autr!rülarlr s:Jnilaria j111!~nr noces~ario,
o J:H'PdlO suc:pr!fo r>: os _r.ont.1guns s0rfín e:~pur·~:adn~ de mosqmfo'> ..c:r!1711ndn a feelm1ea c IJS limifec: po1· e 11:t ostabe1ccidos.
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Art. 525. Quando o enxofre tiver de ser o agente empregado, tomar-<se-ão todas as cruu:telas aconselhadas pe:la
pratica para impedir a deterioração dos objectn~; o movri'l
dourados, prateados, bronzeados, envernizados e os de pinLul'a
e decoraefio quo não puderem ser removido~.
Art. õ26. Todos os moveis se-rão abertos, agitadas as
roupas dos arm:1rios o gavetas de modo a não podnJ'l:m pr~r-
manccer nr~11cs mosquitos que fiquem au ~lfn·igo d11 inst:!~!j ..
eid~.

Art. G27. Os moveis serão cobertos por meio de p:umos
que permUtam a facil colheita dos mosquitos que sobre elles
eahirom. procunmdo-se sempre deixar um ponto por nnde penetre a luz, para que, na quéda, os mosquitos se rennam, fanl.o
quanto possível, em um só logar. Terminada a operr..ção scr:í
toda a casa aberta o serão queimados todos os rnosc(llitos
encontrados.
Art. 528. Os recipientes de agua que contenlw.m, ou nãn,
larvas, serão esvasiados e lavados, rigorosarnen le, po ~, meiú
de vassouras. Serão aterrados, quando excavados no só lo, e
inutilizados, quando forem vasHhas de qnalí{U('l' espceie, declaradas inutcis pelo morador da casa ou seu rcprc;.;enLante.
Art. 520. Quando estes meios não pcderem ser 11 Lllizados
o a agua tiver de ser conservada, serão emrrnr;adns liqnic1o:;
olnosos, que possam formar sobre a agna um lençol ou pclli-·
culn, impcrmcavel ao ar, como Jmrozene. ole-o de oncalyptos, etc.; nn se rceorrPt'Ú ao cultivo de Jwi:-:c·~. on :í. co~u.::í.i1

da ngna.
Art. 530. A juizo da autoridade sanitaria1 as mcàiclas referidas nos dois artigos antecedentes serão apulicadns a qnalquer ponto da cidade, indcpendcntClncntc de ocrnrrencia de
um caso nobificado de febre amarela.
Art. 531. O medico levará ao conhecimento do insncctor
dos Servicos do Prophylaxia, e este ao clirodor dos Set'viçof::
Sanitarios Terrestres, qualquer reclamação jnsfa contra os
nmbaea~~o qne as pes&nas da casa, ou estranha:·; a clla, lPnham
creado ou pretendido crear ás providmwias lH'opllylaefi(~a:..;,
~f'lHlo essas pessoas punidas do accôrdo ·nnm o r(~gulanwrd,o.
Art. 5:12. O isolamento será rigorosa1w~nLc mantido at.6 o
maximo d~ seis dias, a contar do primeiro da doença, findo.s
os quaes o medico fará retirar todos os di.sp0sitivo::~ empregados.
Art. 533. O medico que dirigir o servir. o combinará com
o ;responsavel pelo doente, as medidas do rigoros:1 cnuteln.
tendentes a impedir que, por qualquer moi ivo e :::oh qu:1lqucr
pretrxto. sejn m morlificadas as condü;.Ges do h11arnr·:~ll), f:~
t.abelecido pelos dispositivos rmpre;-ados, mcrlbnt.r r::;; quar:;;
se permitt.irá o livre contacto de qnalqurr fH'seoa r~om o nueiente. desde que nos r~posPn! os 1 c~:per'.! ÍYIJ~' pfn 1J~' ja nr.w
hnver mosquitos.
A:·t. 53 'J. ~os termos do nrl.ig-c) prr;~'r;t:,ml(', quando no
unmi('i]in do dOPllLe nenhum quarl.o houyer p~:l'<t ondr~ pos~:J
Pllf' ~'nr rrn,nvirln. nrío ~'rnrlo i.aHJlwm nosshd ~ sua rr:ntwi!ll
]l:ll'~ P ]w:~pilal. t'al'-SC-(t O ÜiídUllH'l:f/). Sl'lll a drsinf::T<:Üo .do
:qJO!i<'nl r) <'111 qtw r.•llc s,~ nt·llae. pnnni! Lindo--~c. s,·n~l!'r1te. tlC'ç:i '~'
cac:n. a rrdrada no mc"mo :'i~ pr>"c·n:1s con,:idr~l :>rh·~ ;,nJ'lnncs.

1)0"::::.-t
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CAPITULO III
PESTE

Art. 535. Quando fôr notificado um caso rlc pr.ste, ~ autoridade sanitaria procederá:
a) á colheita do material, :nos t:>aso~; su~peito:;, para o
diagnostico bacteriologico;
.
b) ao i~olamrnto do doentn, prln f:~rma r '\rlo v·a?o mdicados nas instr11cçõr:s rcEpcctiv:u;;
.
. .
c) á cxigcncia da desinfec~ão do materu~l ehmmado pe!os
bubões, e dos ex c retos do doente. quando o .1Ulgar necessano;
d) á immunização das pessoas em rü;co de contagio~
pelos processos que se tornarcr11 indicados;
e) á rigorosa investigação, para apurar ~~ precedencia
eventual da mortandade de ratos na zona da rc.:;idcncia do doente, nos lugare~ JVJt' 1'11(' frl":~'r'1J~rlr 1 1l~', 11'1 nos sili11S cnnsirterados r,uspeitos;
f) á remessa, ao laboratorio bact.criologito, dos ratos,
vivos ou mortos, qne forem suspcifos:
a) á vigilancia sobre as pessoas existentes nos lugares
suspeitos de serem ou terem sido só de dn epiwotias;
h) á dcsratiz::u;ão, mais completa rm-;siv.~l, dus locaes
suspeitos;
i) ao expurgo das pulgas c outras paras i! as, sempre que
isso fôr julgado nccessario;
j) á desinfecção dos aposentos contaminados, pela fórma
e no<:; casos indicados nas jnstrueçõec:; rcspccfiyas.
Par·ai2.Taphn nn i co. A:" medidas determinadas nas Iet.tra:;
b, f, h, c i S<~rãu npplicnd:L~ rm tor!o~~ ns P'lnloc; rm qnc a autoridade sanita ria o julgar nccessnrio, mesmo quando al1 i nfw
exista caso notificado de peste.
Art.. 536. Para o effeito de vigilancia a a 11 forirlade saltitaria organizará a lista de todas ·as pessoas residentes 11..1.
casa e no fôeo. Pela veracidade da lista s~rão rw;ponsaveis o
dwfe da família ou encarregado rla easa, passíveis da multa
de 100$ a 500$ si occultarrm ou omittircm n TJorne de algnma
das pessoas residentes no fóco.
Art. 537. A vir,ilancia em toda a zona considerada fócn,
srrú fPita do seguinte modo:
a) no domicilio em que fôr ycrificatlo o caso será feita,
diariamente, a observacfio Vhcrmnmctriea de todas as pes~oas
ROb vigila'ncia, devendo os resultados ser consignados no bolelim de sf'rvico;
IJ) nas en.sãs yisinl1ns r. r>m krlns os domicilio::; ou lugares
de trabalho onde ti vc::> havido mnrtandarlc de rn tos serão inspeccionadas todas as pessoas nelles residentes, applicando-se
o thermometro r,ómcnf c :íqucllar, qno pal'ccercm doentes;
c~ verificado q11e um individuo se acha febril, a autori"fladr~ san i!ar·ia exigir:í a prrsnn~a do mcdieo da familia, que
fará o exame rnirladosn dn rlocnt.c C' cmiUir:'t sua opinião, porJ,mtlo o lll'OtH'io m1~dien ~anital'in fa~wr n ~'xamn quando o
doente não tiver medico habitnal ou quando ltou,·er consentimento escripto da familia.
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.\rt. fl3R. L\ntes dt~ Cttnfii'Hlatlo n fliag-nostico, o doente
se11;í. isolado ~~m domicilio, fiean1lo n ehefo da familia, dono ou
cnrarregado da casa, res]Hmsavel por olle, o incorrendo na
mulla de 100$ nn 200$, si o docutc não für mais encontrado.
Arl. 53fl. Si. a despeito do flia~nostico do medico assisl.t~l\11', honvnr ainda duvid:a pm· .parl.tl do mctlit~o sanilario, se
providcucial'á de aceôrdo emu o eslabeleeillu nu UL'l. 1~~m.
CAPITULO IV
CII')LEHA

Art. 5W. Quando honver uma nolifiençãn de clJOtera, a
auLol'idado sanital'ia procederá:
a) á escolha do material, nos casos Ru:::pl~ilos, para o diagnost.ieo bacteriologico;
lJ) á colheita do material, com o mesmo fim, nos imlividuns suspeitos de serem: portadores do germcns;
c) ao isolamento do.s doentes, pela l'(n·nw. ~~ p(do praw,
traçados nas instruc~õcs rc~peclivas;
d) ao tra.Lam~nlo dos poi'Ladorc.:l, tk :tt~t·(•rdu com as
mesmas inslrneções;
.
c) a exislcneia ua dcsinfel·çiio dos ll!•.jeelu:-; (\ ''''li i I us do:->
dtt~•ntcs e porladores, logo aptís a sua elimin:u;.üo;
f) á irnrnnnização rla:::; lW'>soas em risco do l'tllll ar, in. a
juizo da autoridade sanilaria c pelos processos q11e forcut iuuic::tdos;
f/) á rjgorosa investigação para 1apurar a origem da
doença~ em cada 'caso, e suas vias de propagação;
h) á remessa, ao laboratorio ba.cteriolug it.:u, do IIHtll•rial
suscaptivel de estar infectado;
i) á vigilancia sobre os commnnicanLcs, pelo pmzo que
fôr julgado necessario;
j) á luc'ta contra as mos.oas, nos locaes cont.aminado.s,
pelos processos indicados nas instrucções respectivas;
/') á desinfecção dos aposentos contaminados, de acclL'diJ
com as mesmas instrucções.
Art. 541. Desde que uma das pessoas observadas apresente qualquer fluxão intestinal, o inspector sanitario recol:hem o material necessario para o exame bacteriologico, e,
emquanto aguardar o resultado deste, procederá em relação ao
doente, como si se trata"sse de um caso confirmado.
CAPITULO V
TYPIIO

EXANTJIEMA'l'ICO

Art.. 5 't2. Notificado nm caso de typho exanfhclnatico,
a autoridarle :"~\nitnria prnecdrrá:
o) ú eollt:,iLa d.· material, nus Ga:-;us ~m..;p.~iLus, vara os

du lahomtor10;
b) ao espiolhamonlo elo Joente c dos communicantes bem
como c!u:'3 ~;uas r011pas de t\'30 c de cama, de ar~et•t·drJ cr:rn a-;
exaitW-3

111~1 I'UC,~!~CS

n;·;l"-'l~l\-as;

-
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c) ao isolamcnlu r1· rl ,, l':!~, CJ. 01~w:!mlo e.~plllt;·arlo, pr.:l;1
e pelo pr<:,zo ill,( t(:~:du;:i nt.ts in::;tl·ucçõcs;

1~wneira

d) á vigilancia, sobre os comnnmicantcs, durante o prazo
iuh:::1rlo neressario;
• ~ e) á rigorosa invesLigação, para apurar a or1gom da
doença, em cada caso, e suas viL: de prnpaga::~~o;
f) ú remoção c incincrn~ão do:; .-,~Jjecl<JS nüo apt·,;vciLavds.
Art. !5-13. As medidas cie cspiolhamcnln poderão ser applie:ulas, proventiv~uncntr, a quacsquer i:.·lividuos ou locaes
infpsíadr.~s, a juizo t!a aulw:.:~~d~ s~L:ii:n·1~1.

CAPITULO VI
VARIOLA

:\r L fi 'd. Quando oet.·orrer mn raso cto varillla. a a tJtoridadP sanit().ria tutnarú as seguinlr~s prn\'idPW~!::s:
a) isolnmcnto do doente;
lJ) desinfcc(~ão elos exsudados, cxcrelos o dcjecLcs. logo
ap(ts a sua eliminação;
c) yaecinaçiío o rcvaccinnç:fío du todas as pcs~oa.·~ residonlns no fóco, on quo csLiyc:·cm crn communica1:iio cum o
doente;
d) vigilancia dos ·communicaritc::;
e) jnqucrito rigoroso, para determinar a oriq:un da doc'nr~a
e n~a.s via:~ do propagaçilo, nc ea'w coaercLo.
Art. 545. O isolamento será nmJOcomial c, JWI' exccpção
dom iciliario. devr:mdo ser, nrste casn, rig-or-osarncnl.o manf irlo •.
Art. 5HL A vigilancia elos comnnm icanfr;s ~:cl.'<'t fcil a dinriaulcnt~~. d1:r;•nt~ H dias.
Art. 5.17 . .:\.~. mcnidas de prophytaxia, indicadas nas alíneas a, b e d do art. 544 serão feitas de accôrdo com os dispositivos dos arts. 545 e seguintes e conforme a technica indicada nas instrncçGes especiaes.
Art. 548. As pessoas que não quizerem acceitar as medidas constantes dos artigos precedentes, serão recol'hidas a
um edifi.eio aprO!)riado, onde ficarão em observação durante
14 dias, correndo as despesas de estadia, que serã.o pagas mediante deposito prévio da respectiva importancia, por conta
das mesmas, do chefe da família ou do quem suas vezes fiz·cr.
CAPITULO VIl
DlPHTEHIA

Art. 5 H). nccchida uma nnf:ificarãrJ de dipht.eria a auf.oJ'irbdo sanilaria diri!~ir·-sc- . Ct ao punlo inrlit:<lth~. c 1;'·necdcrá da
st~~·uinfc nmncira:
a) colhcif:.l do n:~f,;ri:J.L 'no:-:\ cnc:u::; :.;u':pcilo:~;. vara exame
ll;J.cLcJ·iologico;
,
b) colheita do material, pa1·a o mesmo fim, nos indivíduos
suspeitos de serem portador~~.
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c) if;olarnenLo do doente, pela l'tjrnn i~ vt·lo Jl!'a:~d iml i
cados nas instrucções respectivas;
d) isolamento eventual do.s portador.;': e imposiçfio das
medidas que restrinjam ao mínimo as probabilidades do contng;io por meio delles;
c) cxigencia úa dcsin~l'er:fto
das
mãos ~~ do::: exerl:l o.-3
rJ;,1.;o--llhal'yngcos dos doenles c du mal.urhtl eonl.atni1r:lfu, .ld:-;t}
apüs !'Ua eliminação;
t~:~igeneia da tlcsiufct.:;;Üo dtl::i (~Xt:l'c!n-; Jla~;u-p,;;_, 1 .Jll:C:l.''.l;
dos portadores;
a: verificação, quando neccssaeio, da exislcneia da irnmunidade, nos communicantes, por meio du nrova cte Sehiek,
ou de outra semelhante;
h) immunização dos commm1icantes, H ,juizo da autoridade sanitaria e pelos processos qL.e se turnarcrn Ülclicadn,;;;
i • rigorosa investigação, para apurar a origem da infecf]ão, em eada caso, e suas vias elo transmissão;
j) vigilancia rSobrc os eomnmuieaJlles, velo pnt:t>J qtH! fíll.'
.iulg·ado neccf'sario;
h) lucta contr-a as moscas, pelos rn·wo~so:~ indir~atlcs;
l) desinfecção dos aposento::; eonlantinado~~. du aeeônJo
com as instrucções res;pectivas.
Art. 550. Si o doente fi•wt· .parL!~ de :1lgtt111 l'ullpgio ott
outro estubclocimento de instnlCljUO, asyliJ nu onlt't • c~l alH·-h'einwnto congerwre, a autoridade saniLaria iJl'fwedt i <'i tk
accürdo com o art. 1152 do presente regulamento.
Art. 551. Heslabcll~cH.Io, o doenle não sera r·cad;nittido í'•J
estabelecimento a que pertencer so não cxhibir um aLtPsti.•do
fornecido pC'lo laboratorio, em quo Be affirmc nfío ser mais
um portador conJa(tiante desses germens.
§ 1°. Os rcsponsavcis pelos estabelccirncnLos a qm• ~u
refcro o artigo anterior, que receberem a~l ll\~Sf:!oas t··•:;tétllr~lc-
cidas de diphtcria sem o attestado do que trata pste artigo,
serão passíveis da multa de 1Qi0$, e, si o cstaiJclcdillculo Jür· ·
official, de suspensão por 115 dias.
§ 2°. O chefe de familia ou dono de c~sa qlw não d1;r
cumprimento ao pn~;~cn te artigo st~l'ii passiyel da JJmlta de

n

300$000.

§ 3°. Para obtenção do attestado a que se refere este

artigo~

a pessoa restabelecida deverá ser su.bmettida a repetidos exames.
CAPI'l'ULO VIII
INFECÇÃO PUERPERAL KM MA'l'EHNlDAUES

Art. 55~. NotiJicado um caso de iulet..:t;üu vueqJorul <:t
autoridade sanitaria:
a) offerecerá ao
medico todas as i'aeili<ladcs vara os
exanws ue laboratorio;
b) isolará O doente, !lO la fórum e !JOlo JH'UW !:t J~:uJo-;
nas insLrncr,:ões respeclivas;
c) exigirá a desinfecç:~io immeLli~da dus oiJ.ICvLOi cPnlarn!-nados;
1
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tl) enviará ao profissional, que tivm· assisLido ao varLo,
im pr~ssos em que se exponha o estado actual dos conhecimentos SObi'C a epidiemiologia C rprophylaxia ela infecção
puerperal;
e) desinfeclar:i o aposcnlo contaminado, de accürdo com
as in:':}trucç.õcs respeetjvas;
•
_
!) investigará, com rigor, qual a ol'Jgcm da doença c
suas vias do propagacio.
Art. 55::J. Nfi.o será pcrmil.t.ido o funceionamcnto do maternidade ou casa de saudc, que receba puorperas. si não
dispuzer de aecOHlllJOdat.;ões apro.peiadas pal'a o isolanH~ntu
das doentes atacadas de febre puerperal e do pessoal destacado para o tratamento das mcsmaB.

CAPITULO IX
OP1l'l'ALMJA DOS HECEM-NASCtnOS

ArL !J5L Quando fôr notifiea!lo um easo do ophfalmía
purulenta dos !'ecem-nascidos, a autoridade saniLaria procederá do seguinte modo:
a) removerá o doenLe da sala commnm, nas collcctivida-dt•s infantis, isola11do-o convenientemente;
b) facilitará o tratamento, si a crianç3. não estiver assistida por medico e si a família não puder custeai-o.
c) colherá o material, para o exame bacteriologico;
1l 1 presc~everá as regras convenient•>3 para impedir a
disseminação dos exsudados oculares, c para a sua desinfecção;
c) procederá á syndicancia neccssaria para verificar si foi
ou não applicado o tratamento prophylactico, logo após o
parto;
f) providenciará para a deBtruição da., moscas no local.

CAPITULO X
INFECÇÕES

DO

GRUPO

TYPHICO-PARATYPIIICO

Art. 555. Qu:mdo fôr notificado um caso de febre typhoidn
ou de infecções paratyphoides, a autoridade sanitaria procederá do seguinte modo:
a) colherá o matcrrial, nos casos suspeitos, para o exame
bacteriologico;
b) colherá, com o in esmo fim, o material conveniente, dos
indlvi~luos suspeitos do serem portadores dos gcrmens;
c) is-olará o doente rw1a fônlla e pelo prazo indicados nas
ins trucções respeetiva,s;
·
d) exercerá vigil.ancia sobro os portadores de gennens.
para verificar si obedecem ás i1Jstr11cçõPs recebidas, e, no
ca~o de desohediencia, procedet'á ao seu isolamento domi-.
ciliario ou hospitalar;
e) exigirá a desinfecção das urinas, fez·c.'J, vomitos e escarro.::: do doente, logo após a sua eliminacão;
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f} immunizará as pessoas, em risco de contagio, pelos

p1·oce~LSos que se tornarem indicados;
g} enviará ao laboratorio o material ~uscortivcl

de estar,
in reetado;
h) ~cxereerú vigihmcia sobl'e n~ conmtunieanLcs, pelo
prazo qll(' fôr julgado nete:-:;sario;
i) fará desinfectar os aposentos contaminados;
f, proccdcrú a. uma rigorosa investigação. para apurar
a ori~~Pm, em cada caso, da uoença c suas vias de propagação;
/1:) intimará o dono ou rcsponsavel pela casa a inntallar,
filf.r·os, cujo modelo, sem que possa haver monopolio, será
i nd i1·.ado vela autoridade sanitaria.
li tonmrrá todas as providencias e expedirá as nece.ssarias intimações para que o abastecimento da agua da casa
c:-:f.e.ia, o mais possível, de accôrdo com os preceitos de hy"if'llA"

-·
~;,,) fisc.alizan't o clo,rnieilio do doente, c os qu:c lhe fieat·ent proximos, pmeurandu extinguir os viveiros de moscas
qw~ enc~ontral' e ponuo em execução os conselhos c as instrue1;õcs rcfcronLcs :í prophylaxia contra as moscas.
Art. G5G. Quando o caso oecorrer em estabelecimento
eommemial, ou habitação collcctiva, o doente devará se~

<=-

J'CJllOYido.

Arl.. 557. Si u estalwleeirncnto commercial fõr de gcnnros
ali nwntieius, será fechado, atü quo se executem aH medidas
pl'opl!ylalicas convenientes, IH'cscl'ivtas pela autoridauc sanitaria.
CAPITULO XI
JMPALUDISMO

Art. G58. Quando occorrcr um caso de impaludismo, nas
zonas em que existirem focos de anophelinat:t, a autoridade ~a
niLaria urdonará :
a) a colheita do sangue, para o diagnostico dos casos susveitos;
b) as pesquisas necessarias para a determinação do índice e11demico;
c) a execução das medidas anti-larvarias;
d)
a 'Pl'OI.cc~ão da.s halJital;,ões, contra as anupllelinas
adult~s;

e) o tratamento dos doentes;
f) a distribui cão de quinino aos individuos sãos;
a) o inquerito epidemiologico relativo ao caso.

CAPITULO XII
!JI:ll'PI':, l'NEUl\iONIA, COQUELUCHE, E OUTROS EXAN'fHEl\IAS FEDIUS,
ANGINA E PMWTIDITE EPIDEl\IIC.\8

A !'I. 539. Notificado um easo de qualqum· das doenças
acima referidas, a autoridade sauital'ia procederá:
a) á colheita do material, para exame de laboratorio nos
casos suspeitos da doença em que isso puder ser provei'toso;
Leis de 1923- Vol. UI

.

45
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b) ao isolamento, precoce, dos casos s·.tspeitos ou confirmadc·,:;, pelo prazo e pela fórma indicado." nas instrucções
respectivas;
c) á instrucção dos portadores de germens, para que se
modifique a sua condição de fonte de contagio;
d) á exigencia da desinfecção do,s exsudatos e do rr~atc
rial contaminado pelo doente;
e) á immunizacão dos co'mmunicantes, no::~ casos em que
ella fôr reconhecidamente efficaz;
f) á vigilancia dos communicantes, pelo prazo nece.ssario;
g} á desinfecção, pelos processos convenientes, dos aposentos contaminado.s;
h) á rigorosa investigação, para reconhecer a origem da
infecção, em ·cada caso, e do seu modo de propagação.
Art. 560. Si occorrer o caso em internato, asylo ou estabelecimento congenere o doente deverá ser removido, e só poderá ser readmittido mediante autorização escript.a da autolidada sanitaria.
Art. 561. Quando houver epidemia de qualquer de.;;sas
d~1enças, a autoridade Banitaria entrará em accôrdo com as
auto:ridades municipae.s, com o fim de ser feita uma inspecção, diaria e mirru.ciosa, de todos os escolares.
Paragrapho unico. No caso de não sm· possível uma inspecção satisfactoria, as escolas serão fechadas pelo prazo
~::pecção satisfactoria, as escolas serão fechadas velo 1)1'ai:u
que .fôr julg.ado necessario pelas autoridades sanitaria.s.
Art. 562. Na !hyp·othese do artigo anterior, as reuniões
vubli ..ms, em estabelecimentos de diversões e outros, pnder·ão
ser prohibiclaR, ou, confol'me o ea~o, toleradas sómente para
adultos.
Art. 563. As medidas acima serão applicaveis na prophylaxia da coqueluche, sendo que, uma vez findo o prazo de
maior contag'liosidade, será suspenso o isolamento, ficando o
do'ente separado das outras crcanças.

CAPITULO XIII
DYSENTERIAS

Art. 564. Notificado um caso de dysenteria a autoridade
sanitaria procederá á execução das ,geguintes medidas:
a) colhe_ita do material, nos casos sus1)eitos, para exame
de Iahorator10;
b: colheita, com o mesmo fim, do material dos iuctivi.. Juo-;
suspeitos de serem portadores de germens ·
. c) isolamento do doente, pela fórrna b pelo vrazo iu_dicados nas instruc-ções respectivas;
·
• _ rl) prescripção aos portadores dos conselhos que de' ~r~o ser segmdos, para que se reduza ao minimo a sua condiçao de fonte de infecção;
e) . exig~ncia de desinfec-ção 1mmediata das fézes e exsuuados mtest.maes;
.
f) remessa, ao laboratorio, do material suspeito de estar
II!fectado;
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q) vigilancia do.s communicantes, pelo rrazo conY•.miente;
rigorosa investigação, para apurar, em cada caso, a
cq·igmn da infecção e sua maneira de p~opagação;
i) desinfecção dos aposentos contammados, pelo processo
imlicadd nas instrucções respectivas;
.i) fornecimento do sôro especifico, c, eYentualmcnto, ünmun iz:tr5o dos communicante.s .
.Arf. 565. Na occorrencia de algum caso de dysenteria
em estabelecimento co:nmercial de generos alimentícios, será
·este fpehado a!é que se cxecn~em as 1nedidas de protccção
jndic2das pela autoridade sanitaria.
Art. 566. A autoridade sanitaria fará a destruição das
mos·cas no local e na circumvisinhanca, e aconselhará a applicação de medidas tendentes ao extermínio destes insectos.
h)

CAPITULO XIV
i\IENlNGI'rE CEnEnRO-ESPINHAL EPIDEMICA

Art. 567. Notificado um caso desta doenca, a autoridade
procederá á execução das seguintes medidas:
a) offerecimento ao medi·co assistente das facilidades para
o exame da liquido cephalo-racheano, ou colheita do material
rara ~''xame no laboratorio;
b) colheita do material para exame bacteriologico, nos
indivíduos suspeitos de serem portadores de- germens;
c) isolamento dos doentes, pela fórma e pelo prazo indicn.do~~ nas insf.rucções respectivas;
ll) vigila~ncia sobre os port:1dores, com o fim de observar
si cumprem as instrucções recebidas, e, no caso de desobediencia, isolai-os;
e) exigencia de desinfecção immediata dos
exsudados
naso-pharyngeos, do doente;
f) vigilanci.a sobre os communicantes, pelo pr~azo neceBsano;
q) desinfeccão dos aposentos contaminados;
h} investigação rigorosa, para apurar a origem da infecç3o, em cada caso, e os meios de sua rropagação;
Art. 5:68. Na hypothese de um surto e;pidemico de meningite cerebro-espinhal epidemica, a autoridade poderá fazer
executar as medidas definidas nos arts. 561 e 562 relativ·os
á grippe, sarampo, pneumonia, etc.
~:10 itaria

CAPITULO XV
PARALYSJA INFANTIL OU MOLESTIA DE HEINE-MEDIN

Art. 560. Notificado um caso de paralysia infantil, a autoridade sanitaria determinará a execução das medictas constantes das lettras c, e, {, g e h, do art. 56~7' do capitulo anterior, e mais a exigencia da desinfecção immediata dos dejectos intestinaes do doente.
[-·aragrapho unico. Na hypot.he.se de um surto epidemico,
vigorará, tambem, o art. 567, lettra a do capitulo anterior.
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CAPITULO XVI
TRACHOMA

Art. 570. Na prophy~axia do trachoma a autoridade sanitaria procederá á execução das seguintes medidas:
a, colheita do material, nos casos suspeitos, para o exame
no laboratorio;
b) offerecimento, aos doentes, de todas as possibilidades
para o tratamento adequado;
Ci vigilancia do doente, para verificar o cumprimento
das instrucções prophylacticas ministradas, e, em caso de
desobediencia. isolai-o, em casa ou no hospital;
d · investigação rigorosa para apnrar •• origem da doença,
em cada caso, e o seu modo de propagação.
Art. 571. Nos dom1e·ilws pa·I'llculares ónde houver trachomatosus, será prohibido o uso de toalhas, em commum.
CAPITULO XVII
LEISHMANIOBE

Art. 572. Notificando um caso de leishmaniose, a autoridade sanitaria determinará a execução das seguintes providenr.ias :
a) colheita do material para exame de laboratorio;
b) isolamento do doente, pela fórrrm c pelo prazo indicados nas instrucções respectivas;
c) offerecimcnto ao doente de todas as facilidades para o
tratawento;
d) combate, na habitação e nas circumvisinhanças, aos
hematophagos, incriminados como transmissores do mal;
e) investigação meticulbsa, para verificar, em cada caso,
a origem da do'ença e sua via de propagação.
Art. 573. Os doentes julgados incuraveis e aquelles aos
quaes as medidas de protecção não possam ser applicadas,
deverão ser recolhidos a hospitaes ou asylos apropriados.
CAPITULO XVIII
DIAIUtiil~AS

INFAN'!'IS

INFEC'fUUSAS

Art. 57-'t. Notificado nm caso dessas docneas a autoridade :-anitaria procederá do seguinte- modo;
.. '
fl) facilitará ao mcdir,o o dingnostieo pelos proccs.sos de
lal.Joratorin, GU colherá u malerial, para esse fim;
b) si houYer suspeita de infectuosidadc
da diarrhéa,
exigirá da fumilia a desinfecção das mãos, uos dejeetos e do
material p0r cllcs contaminado';
'
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c) verificada essa infecLuosidade, isolará o doente, pela
fórma e pelo prazo indicados nas instruccões;
d) fará executar a desinfeccão conveniente dos aposentos

~ontaminadoa;

e) exigirá as medidas de lucta e defesa contra as mosc:as;
f) procederá á s)ndicancia necessaria para apurar a ori-

gem da infecção, em cada caso, e a sua via de propagação.
CAPITULO XIX
ENVENENAMENTOS
~rt.
r~enb'',

ALIMENTARES

Notificado um caso de envenenamento aliautoridade sanitaria procederá da seguinte maneira:
I
a) colherá o material conveniente, para exame de laboraforio;
b) procederá ao inquerito necessario para verificar si
se trata de simples int.oxicacão ou de infecção, e determinar-lhe a origem e vias de propagação;
c) prescreverá ao doente as cautelas neccssarias para
evitar o contagio da infecção suspeita;
ri) communicará a occorrencia á Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimentícios, para que coo'pere na applicação das medidas prophylacticaB.
575.

a

CAPITULO XX
DAS EPlZ')OTIAS QUE SE 'rRANSMITTEM AO HOMEM

Art. 57 6 . Todas as vezes que occorrer mortandade de
raf.os em casas particulares, habitações collectivas, estabelecimcnlos commcrciaes, industriaes, agrícolas e quaesquer
ouLras construcções no Districto Federal ficarão obrigados os
responsaveis por elles a communicar o facto á Inspectoria dos
Servir:os de Prophylaxia.
Art. 577. A falta da communieação de que trata o arligo antcr;. importará na multa de 100$ a 200$, c do dobro
WlS rcincirlencia~·.

Art. 578. A Inspectoria de Prophylaxia, na hypothese do
art. 57G'., solic.Hará as pesquisais necessarias ao Laboratorio
Ba.ctcriDlogieo c procederá de accôrdo com os resultados, praticando aH medidas de prophylaxia indicadas.
Art. 579. Na occorrencia de qualquer epizootia transmissível ao homem, a Inspectoria dos Servicoe de Prophylaxia
rroYirlenciará para que sejam realizadas as pesquisas necessarias, consoante sobretudo as possibilidades e os meios de
lrnnsmissfín :to homem, e f.u·á c ecntar as medichs de propllyl;ixia, de nccôrdo com a natm·c7a rJa ('pi:wotia e condições
(•CTO~'~'f'ntrs.

Art. 580. O Departamento Nacional de Saude Publica
coopetará com o Ministerio da Agricultura r com os Governos
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E·staduaes para a e::mcuçã.o do·s m•edidas necessarias .para impedir, no territorio naciar1al, a àiffusão das ep1zootias,
transmissíveis ao homem, já existentes entre nós, e a importação das mesmas; ou de outras exoticas.
TITULO V
lnspectoria de Prophylaxia da Tuberculose

CAPITULO I
GENERALIDADES

Art. 581. O Departamento Nacional de Saude Publica
executará no Districto Federal a prophylaxia da tuberculose,
por intermedio da respectiva Inspectoria.
Art. 582. Os Estados e 1\lunicipios que desejarem ·realizar serviços sin;lilares poderão entrar em accôrdo com o Governo !Federal, nas bases do art. 9°, § i o, do decreto n. 3. 987,
de 2 rle janeiro de 1920, entregando a dirccção tcchnica e
·administrativa dos respectivos serviços no Departamento Nacional de Saude Publica.
Art. 5·8'3. A Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose
'é encarregada da applicação de todas as medidas provadas
efficazes para combater a tuberculose e favorecer a cura
dos infectados dessa doença.
A·rt. 584. Constituem attribuições da Inspectoria:
a) o registo de todos os caso's de tuberculose notificados;
b) o exame bacteriologico gratuito dos escarros, para
estabelecer o diagnoslico exacto da doenra c verificar os casos
de tuberculose aberta;
c) a visita de todos os tuberculosos verificados para os
objectivos de vigilancia, educação pr:ophylactica e protecção
hygienica dos mesmos;
d) O isolamento hospitalar ou uomiciliario dos tube.Tculosos;
e) a desinfecção das casas e objectos por motivo de infecção tuberculosa, quando julgada necessaria;
f) a instrucção hygienica do povo, relativamente á tujberculose e aos meios de evitai-a;
a) a fiscalização das habitaGõcs coliPctivn<;, rclativavamente á prophylaxia da tuberculose;
h) a promoç.ão elas providencias puhlicas ou particulares
convenientes aos fins da propthylaxia da tuberculose;
i) a cooperação, com as assoriaçõcs organizadas, para os
fins da prophylaxia e tratamento da fnberculose;
j) a promoção dos melhoramentos necPssarios nos domicilias ou instituições em que tenha occorrido caso de tuberculose, ou em que existam doentes de tuberculose;
k) o estimulo ao interesse publiro prla campanha antituberculo's::t;
l) a visita ús fabricas c usinas, p:ua o fim de observar
as condições das mesmas no que se relar·in111. ~~om a prophylaxia da tuberculose, yerificando os cuç:u,~ Pxistcntes da do-
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ença e famndo executar as medidas indicadas ou impo'stas
neste regulamento para o combate á tuberculose;
m:: a visita e exame dos hospitae.s, asylos, casas de saude,
retiros. sanatorios, dispensarias, para o fim de determinar e
fiscalizar as medidas neeessarias á prophylaxia da tuberculose;
n) a appl icação de todas as disposições do regulamento
do DCJpartamento Nacional de Saude Publica, que interessarem a pro'phylaxia da tuberculo.se;
o~ a visita e exame das escolas e de toda.s as instituições
em que se ensinem, eduquem ou criem meninos, com o fim de
verificar a existencia de tuberculosos, e tomar as providencias necessarias, quer em relação aos doentes e aos predi~-·
postos, quer em relação ás condições hygienicas dos edificios em que funccionem taes estabelecimentos ..
CAPITULO li
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 585. Os serviçns da Inspectoria de Prop.hylaxia da
Tuberculose serão executados pelo seguinte pessoal t.echnico
e administrativo:
Inspector.
1 as1sistente (inspector ou õub-inspector sanitario.)
Inspectores ou sub-inspeetores sanitarios em numero determinado pelo director dos Servicos Sanitarios do Districto
Ji'rdrral, do accôrdo com as cxigenciac; dos serviços.
1 terceiro official.
1 escriplurario.
1 archivista:.
2 dactylographas.
1 cnfermciTa chefe, destacada do quarlro rlr rnfrrmeiras.
2 continuas.
8 guardas sanitarios.
1 ajudante de almoxarife.
§ 1 ~. Serão admittidos em comm1ssao auxiliares de esm'ipt.a, pharmaceuticos, micros-copistas, se~ventes e auxiliares
em numero variavel, conforme as exigencias do serviço e os
recursos votados no orçamento annual.
~ :?o. O pessoal de que trata o parag-rapho anterior será
admitt.ido á medida que forem sendo installados· os differentes
serviços da Inspectoria.
~ 3°. As funcções de P..iudante d.3 almoxarife serão exercidas por nrn fnnccionario do quadro, designado pelo Director
dos Serviços Sanitarios c~o ~ist.ricto Federal. mediante proposta do Inspeetor, e sem d!reito a qualquer outra remuneração.
Art. ri86. Os serviç-os de prophylaxia da tuberculos~ serão
realizados por meio da.s seguinte<s depend'encias da Inspertoria:
r. Administ.ração c.ent.ral.
TJ. DL-:pensarios.
TII. Hnspitaes ele isolamento.
lV. Estações de cura.
V. R.:matorios.
VT. Prevülntorios.
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:Art. 587. A administração central será dirigida directamente pelo inspector. auxiliado por um dos inspeétores ou
sub-inspectores sanitarios de sua indicação, com o titulo de
assistente, cabendo a este ultimo a gratificação, constante da
tabella annexa.
Art. 588. Os dispensa rios serão installados em differentes zonas da cidade, cada uma dellas constituindn um districto sanitario.
Art. 589. O Governo promoverá, opportunamente, a installação de dispensarias, de hospitaes de isolamento, de estações de cura, de sanatorios e de preventorios em lagares
apropriados, de accôrdo com as exigencias do tratamento especial da doença.
IParagrapho nnico. O pessoal destes estabelecimentos será
admittido qualndo realizadas taes installações.
Art. 590. Ao inSIPector compete:
'1 )1 superintender todos os serviços da Inspectorià de
Prophylaxia da Tuberculose e cumprir e fazer cumprir o seu
regulamento;
2) admoestar, censurar e suspender até 15 dias os funccionarios de nomeação superior. e propor ao director dos Serviços Sanitarios do Districto Federal penalidade maior;
3) cumprir e fazer cumprir todas ,as resoluções emanadas
do director aos Servico's Sanitarios do District.o Federal;
4) expedir as instrucções necessarias ao conveniente andamento dos serviços da Inspectoria;
5) contract.ar os serviços de propaganda que forem ne.
ces.sa:rios, submettendo o contracto á approvacão do director
dos Serviços Sanita rios do Districto Federal;
6) p!'opor ao director da Direetoria dos Serviço's Sanitarios do Di:=:tricto Federal as modificações c extensões deste
rP-gulamento e quaesqucr rmtras proviflcneias que se tornarem
necessarias;
7) escolher e adquirir o material de propaganda e o neccssal:!D para as installações• dos serviços;
8) remetter mensalmente ao director dos Servicos Sanitario's do Districto Fede!'al um rclaf.orio elos trabalhos exocu ta dos pela Ins·pcdoria;
9) promover a applicaç.ão de todas as medidas convenientes á prophylaxia da t.nberculose, inelusivB accôrdos administrativos com corporações. hospitaes, dispensarias, etc., devidamente appro'vados pelo Ministro;
10) representar ao director do's Servicos Sanitarios dr.i
Districto Federal acêrca das laeunas que forem verificada~
em qualquer serviço publico e refercnf.es á p:·ophylaxia da
tnhcrcnlose:
11) elaborar e .~nhmclf.cr á approvação do director da
Directoria dos Serviços Sanitarios do Districto Federal, que o's
expedirá, depois de app!'ovados pelo Director Geral e pelo
Ministro. os regnlamcnto's dos dispensarias. hospitaes, sanatodos. prcvcntorios c csf.açõrs de cura oue forem construidos
pnlo Drpartamcnlo Nacional de Sando Publica;
12) inspcccionar, periodicamente. os hospitaes de isola-·
m0nfo d0 fnlwrcnlosos, o's sanatorin.c;, os '!'T'~'\·cnforios, etc.,
nos termos do arl. 315, rlrs~c regulamento.
13) Imp!')r as mulfas, d~ confJrríoidadc eom o art. 1.647.
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Art. 591. Aos medicas da InSP'('Ctoria de Prophylaxin. d:t
Tuhcrcnlose compete:
1°, cumprir e fazer cumprir todas as determinações do
regulamento do Departamento Nacion,al de Saude Publica que
fie relaeionen1 com as suas funcções, independentemente de
ordens especiaes;
2°, eumprir todas as ordens de serviço que lhéls forem
dadas pelo inspecLor ou pelo assistente;
3°, propôr as méldidas que jnlgarem necessarias ao bom
rtnd,lmento do serviço e aos fins da prophylaxia da tuberculose;
·
4°, apresentar diariamente un. a parte escripta dos serviço~ executados;
5°, comparecer diariamente ao trabalho oós horas que lhes
forem determinadas, de accôrdo com as necessidades do
serviço;
6°, fiscalizar os trabalhos de todos os funccionaríos sob
sua jurisdir~~ão. ficando responsaveis pela conducta e disciplina dclles, em materia de serviço, e communicando ad inspector ou ao assistente as faltas observadas;
7°, f'Xpedir as i'ntimações e lavrar os arutos de infracção,
acompanhando-lhes os tramites P velando pela sua: fiel
execução;
8°, apresenLar, mensalmente, ao inspector, um relatorio
detalhado dos serviços executados durante esc::;e tempo, com
aq ot.servacões que os mesmos serviços suggerirem, para: o seu
melhor andamento e pr.ogresso;
go, executar os trabalhos de propaganda e edu9acão hygienica, que lhes forem determinados, sem prejuizo d& applicação qne mntu-p1·oprio devem empregar nesses trabalhos em
virtude de suas funcções;
10°. Dscrevr,r com a ncr,cc::;saria cxactidão as observações
dos doentes, sob seus cuidados e manter escripturados e em
dia todos os papeis que se referirem aos mesmos doentes;
1'L fazer a rolicia sanitaria dos predios que visitarem.
insr,revenrlo o resultado no boletim apropriado.
Art. 592. Ao assistent·~ do inspector compete:
1o, desempenhar as funcr;ões de inspector ou de sub-insp.ector sanitario, quando não esteja encarregado de outro 'SerYi(:o on nn:mdo isso fôr necessario;
2°, auxiliar o inspector na direcção e organização dos serviços da Inspcct.oria de Prophylaxia da Tuberculose, de aceôrdo enm as indicações do mesmo inspector;
3°, fiscalizar o serviço das enfermeiras c o dos dispensarias;
t,.o, snb~tif.u ir o i11sprct.or nas suas anscncias e impedi0

,

rnent.os:
5°, trazer o ins'Pect.or informnclo

a rcspnito dos serviços
que estiverem a seu cargo;
6~, snpcrintend~r e fiscaliza~ directamente os serviços de
rxpcrhente, secrctar1a c almoxarifado;
7°, providenciar quanto aoc::; fornecimentos que devam ser
f'1•ifns :í lnspcrtoria rlr. Pr·opl1ylaxia ria 'l'nhel'(~nlosr.:
R", rmnprir ficlmrnl r as dcl.orminar:õPs qnf' lhe forrm
f ri! as TJPlo i nspccfür, Pnmmunicando-llle todas a~1 oecorreneins
relatiyas ao~ set·viço·s.
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Art. 593. Ao 3° official compete:
1o, executar os trabalhos . que lhe forem distribuídos,
infqrmando nos respectivos processos sobre todos os pontos
indispensaveis para o completo esclarecimento do assumpto,
observadas as disposições deste regulamento;
2°, trazer informado o inspect0r a respelto de todas as
ma terias officiar,s sob sua jurisdic<;ãu:
3°, promover o andamenl o dos papeis que transitarem
pela sreretaria da Inspectoria de Prnphylnxin da Tnhercnlo?e
on suas dependcncins;
.1°, velar pela boa ordc'm do archiyo;
5°, preparar as folhas de pagamento de toi:lo o pessoal da
Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose:
6°, fazer ou mandar fazer os trabalhos de escripta que lhe
forem dados pelo inspector ou pelo assistente;
7°, velar pela guarda e conservação de todo o material
ele rscripta c de mobiliaria da Tnspcctoria ele Prophylaxia da
Tuberculose, assim como pela conservac5o c asseio do edifício
Pm que ella funccionar:
so, velar pela fiel observancia dos preceitos hygienicos
eont.idos ne.ste regulamento, no que pertencer á sua jurisdicçfí.o;
9°, processar as contas da Inspectoria de Prophyla:xia da
Tuberculose.
Art. 591._ Ao ajudantE' de almox::trif~ compL>.lf'. nlr"m fh~
attribuições geraes determinadas n~~te regulamento:
1°, processar e cx:peclir M pedirlos de forr.'lcimrntos necessarios á Inspectoria;
2°, verificar a conformidade dos pedidos com os forner,imentos feitos c a qualidade dos rnatcriaes fo:·nccidos;
3°, velar pela pontualidade da entrega dos materiacs pedidos;
4°, escripturar e fazer cs,cripturar as entradas e sahida~
de mate.rial;
r;o, escolher os materiae~ a serem fornecidos de accôrdu
cnm as in:;trucções que receber; .
6°, cntcnder-~e com o almoxarife geral sobre todas as
questões da fornecimento quando fôr neces.sario;
7°, zelar pela boa guarda do~ materiaes em deposito;
8°, apr,~sental' annualmentc, e todas ns vezes que lhe fôr
determinado, um balanço do movimento de entrada e de sahida do' material;
9°, cumprir fielmente as ordens que receber do inspector
0u do a.ssistf.~nte em materia do seu serviço.
CAPI'fULO III

J\•rt.. 595, A notificação de tuherculos·e pocler:i ser IYtantida

p,nb sig-illn. incorrendo o fnnecionario flllC u Yinl:1I' nas pPnns
~nhninL::t ra1 iYns de suspensão ou dcmiss5o.
§ 1°. A~·. notificações de Luhcrcnlnsr. para O' eff0itos rlo

sigilln, deverão officialrnentc meneionar

apc•n:1·:

as iniciaes
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do doente, cujo nome, por extenso, será communicado, em
carta reservada, ao inspector de 'Prophylaxia da Tt1bercnlose,
rhJcl3Tando-.se, na carta, a notificação a que o mesmo nome corresponder.
§ zo. Sempre que o medico fizer a notificação. com pedido de sigillo se responsabilizará por todas as med1das ptop!hylacticas, relativas ao doente e :'i sua cercanin.
§ 3°. Sempre que houver duvida sobre o diagnosLico 11C
tuberculose, deverá ser reclamada a intervençã9 da Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose, que fara os exames
necess·arios gratuitamente.
Art. 596. As medidas determinadas on executadas pelo
Departamento Nacional de Saude Publica, em relação ao:.;
doentes de tuberculose notific~dos, visarão sempre o beneficio delles, de sua familia e da conectividade. ·
.
Art. 5·9•7. Os directores e administradores de matermdades, os medieos parteiros, e as parteiras deverão notificar
ú Inspectoria de Propbylaxia da Tubcrculos0 os nasos de tuberculose, confirmados ou suspeitos, observados nns Tmrf.urientes.
Art. 598. Os insp.cctore·s medicos das escolar:; c os medicas dos institutos de ensino particulares sFo tambem obrigados a notificar á Inspectoda. de Prophylaxia da Tuberculose os casos de tuberculose, confirmados nu susncilns, observados entre os alumnos, professores c empregados desses
estabelecimentos.
Paragrapho unico. A Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose cooperará, nestes casos, com as antoridadcs escolares para a conveniente applicação das medidas de JlrOphylaxia necessarias.
Art. 599. As notificações deverão ser feitas dentro ch
prazo maximo de sete dias, depois do exame do doente.
Art. 600. O Departamento Nacional de Saude Publica
fornecerá. gratuitamente, os impressos para as notificações,
que, entretanto, na falta occasional daquelles, poderão ser
feitas em papel commum, comtanto que se mencionem as in··
dicar;õrs exigidas neste regulamento.
Art. 601. Os medicas assistentes de doentes de tubrrculose W)tiflcados são obrigados a communicar d Inspectoria
de Prophylaxia da Tuberculose a mudanna (~\·cntnal do rr~drlench dos mesmos.
Art. 602. Os medicas dos hospitacs, hos'Pieios, asylo3,
sanatorios, casas de saude. etc. e as admir. istrações de taes
instituições são obrigados a notificar a alta. sahida, cura ou
mudança para outro estabelecimento dos doentes de tuberculo~e que estiverem sob seus cuidados. com a designação do
destmo que seguirem.
Art. 603. Os infractores dos dispositivos rlos doi:; :uLigos anteriores serão punidos· com a mt11ta de 500$000.
Art. 604. As habitações collectivas. boteis, pensões, casas
de co~modos,. casa8 commet'ciaes, cinemas. t}hcatros, fabricas,
collez~o~ .. hosp1tacs, escolas, igrcj~s. rcparti(;ões rmblicas, todos
os .cdiflcws ou Jogares frequonir.dos pelo publico on onde
ass1"t~~·o muitas pessoas. são obrigados a Íf'r. sob pr.na d1~
multa de 20$ a 50$, tantas veze~ repetida quanta~ forem ns
intimaçõrs não .cumpridas, esearrncleiras para uso no puhl ho,
em numero, typo e situação deterrninados pela Tn.c.;pr'dnria de
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Prophylaxia da Tuberculose, sem que com isso possa haver
qualquer monopolio' de fornecimento.
§ f o. E' prohibido cuspir ou escarrar nos locaes a que
se refere o presente artigo, fóra das escarradeiras ou outros
Jogares .pro.prios para isso (latrinas, mictorios, ralos de esgoto), sob pena de multa de 2$ a 20$000.
§ 2°. Para applicação das multas do paragrapho anterior, o inspector sanit.ario poderá fazer deter o infractor pela
policia ou pelos guardas sanitarios que o conduzirão á Delegacia de Saude ou dependencia da Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose, mais proxima, onde sel'á lavrado o auto •.
§ 3°. Nas repartições publicas, os seus respectivos· chefes
farão effectiva a applicacão do disposto no paragrapho 1o,
cuja transgressão será considerada falta disciplinar.
Art. 605. As escarradeiras collectivas serão elevadas do
solo, construídas de vidro, louç~a vidrada on ferro esmaltado
cylindro-conica,
ou nickelado, terão o recipiente de fórma
munido de tampa que esconda o escarro, e deverão conter no
fundo uma camada delgada de agua ou de solução antiseptica.
§ 1o. As escarradeiras devem ser diariamente lavadas
demoradamente com agua a ferver ou com uma soluç.ão antiseptica, depois de esvasiadas de seu conteúdo.
~ 2°. E' prohibido pôr nas escarradeiras quaesquer substancia·s ou objectos estranhos, taes como papeis servidos,
restos- de comida, pontas de cigarros, etc.
§ 3°. Nos logares em que fôr possível e ·conveniente,
serão adaptadas as escarradeiras hydro-automaticas ou com
fluxo de agua corrente, ligadas á rêde de esgotos ou a fossas •.
~ 4°. 10s lenços, llsados para a expedoração, deverão s;er
fervidos diariamente ou mergulhados em uma solucão antiseptica durante tres horas, antes de enviados para a Iavadetra
ou lavandaria. Os lenços de papel serão queimados no fim
d~ ~ada dia.
§ 5°. A&' infracções dos §§ 1° e 2° deste artigo serão
passiveis de multa de 10$ a f00$000.
Ar L 606. Nos hospitaes, casas de saude, sanatorios,
·asylos, etc., os escarros dos doentes ou asylados serão dosinfectados diariamente, antes de rejeitados nos esgotos on
f111tro Ioga r proprio.
Art.. 607. Os estabelecimentos a qne se refere o artigo
anterior são O·brigadUs a ter. installado.s e fnnccionando, apparelhos adequados para submetter os escarros ao vapor de
agu a sob pressão á temperatura de 120° c.
Pa:ragrapho unico. Os infract,ores serão passivei~ da
multa de fiO$ a 50'0$000.
A·rt. 608. Nos edifícios pnh1icos. repartições pnhlicao;, hahifações collectivas. estabelecimentos comrnercinr.s e indusfriaes. igrejas, escolas, o todos os Jogares eohrrtos, freqnentndos nclo pnhlico on onde assistam muitas pnssono.;, são
prohibirlns a varredura c a limp1~za. 11or prn("'~':::'Js qnc JoY::tnl em poeira.
Paragr·apho tmir.o. Nos rasos dt~ in frncrfín sr.t·fío os respon';avcis pas·siveis da mnlfa flr ~0$ a rí00$,000.
Arf. 609. Nas rnparticõ.cs pnl11icas o n~1s ins1 i!.ni(;ões ligàdas á administrarão pu:Qlica por onalquer fórrna de dependencia ou auxilio, a fiscalização do dispositivo precedente
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competirá tambem aos ehefes das mesmas repartições ou instituições e a seus auxiliares.
Art. 610. Todo doente de tuberculose contagiante d~verá
ser mantido sob regimen prophylactico que evite as retnfccções e a transmissão (a doença a o•1tras pessoas.
§ 1 o. O isolamento do tuberculoso será em domicilio ou
em hospitaes, sanatorios ou casas de saude apropriadas, publicas ou particulares
§ 2". O isolamento do t.ubereuloso será feito tendo-se em
vista o seu eonforto e as condições mais favoraveis á sua
cura.
Art. 611. O tuberculoso negligcnto ou propositadamente
rebelde aos prcceito5' de prophylaxia da tuberculose e os impossibilitarlos, por sua pobreza, Llc executarem esses preceito~. ~erão ifiolados em hospitaes ou sanatorios.
Art.. ()J 2. Os tuberculosos em domicilio serão visitados
periodicamente, as vezes necessarias, peles inspcctores sanitarios ou enfermeiras visitadoras, para quu aprendam c
cumpram os preceitos hygienicos aconselhados.
~ 1o. Esses funccionarios deverão, diariamente, informar
sobre as comlições hygienicas do domicilio, as condições de
t.rabal!ho dos doentes e suas necessidades; c, em geral, colher
e presta~ todas as informações convenientes á prophylaxia
da tuberculose o á r.ura do doente.
§ 2° .As visitas a quo se refere este artigo serão feitas
sempre de modo discreto e benevolo, c oom assent!mento das
pessoas da família.
§ 3°. As visitas aos doentes que tiverem medico assistente não serão feitas sem aecôrdo oom este.
Art. 013. Nos hospitae-s, casas de saúde, asylos e reLlros,
cs tuberculosos não' poderão ser tratados ou permanecer, sem
as precauções de isolamento adequadas.
§ f. o As administracões desses estabelecimentos ficam
cbrigadas a organizar serviQos especiaes ·para o tratamento
e agasalho desses doentes, de aocôrdo com o Departamento
Nacional de Saúde Publica.
§ 2. o Os directores ou administradores dos referidos estabelecimentos são passíveis da multa de 500$ a 1 :000$, em
caso de infracção.
.
Art. 614. Nenhuma roupa usada de doentes de tuberculose
poderá ser enviada para as lavandarias antes de desinfectada
convenientemente, para o que o Departamento Nacional de
Saúde Publica offerecerá todas as facilidades.
Paragrapho unico. A falta de cumprimento do dispositivo
do paragrapho anterior será punida com a multa de 20$ a
500$000.

.
Art. 615. Nenhmpa roupa de doentes de tuberculose poaerá ser dada ou vendida a outras pessôas antes de convenientemente desinfectada, sop pena de multa de 200$ a 500$000.
. Art. 616 .. Não serão admittidas em cargos publicos, intermos ou effect1vos, as pessôas affectadas de tuberculose aberta,
c como taes reconheCidas pela Inspectoria de Prophylaxia da
Tuberculose. quando dabi possa advir perigo de contagio.
Art. 6'17. Nenhuma instituição para tratamento, isolamento ou .soccorro dos doentes de tuberculose poderá fnnccionar sem ltcença do Departamento Nacional de Saude Publica
sob pena de multa de 500$ a 1:000$000.
'
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Paragrapho unico. As instituições a que se refere este
tu·ligo, que não observarem as regras neccssarias á prophylaxia da tuberculose, serão intimadas a fazel-o, c, verificada n.
impossibilidade de serem cumpridas as dctermin::u;õw; da inspectoria, serão obrigadas a fecha1·.
Art. 618. A desinfecção nos casos de tuberculose será
concurrente e terminal;
§ 1o. A desinfecção concurrcntc será feita no domicilio.
§ 2°. A desinfecção terminal será feita, quando julgada
ncccssaria, pela autoridade sanitaria.
§ 3°. Estas desinfecções serão feitas pela Iuspectoria dos
Serviços de Prophylaxia, de accôrdo com as instrucções r e~pectivas.

A~rt. 619. Nas repartições publicas, logradouros publicas,
habit·ações conectivas. cHsas ele commodos, estalagens, hospedarias, boteis, pensões, lwspitaes, rnat.ernidades, casas de
saude, asylos, albergues nocturnos, escolas e institutos de ensino, publicas e particulares, templos, igrejas, theatros, c !nematographos e outros estàbelecimentos de diversões, cstabeleeimmll.os publieos e Íogarcs frequentados pelo publico, casas de
JJanho, salas de reunião. f;alas do trabalho, estabelecimentos
commerciaes, industriaes, cafés, restaurantes, botequins,
confeitarias, leiterias, sorveterias, casas de chá, cerve.iaria'3,
casas de vasto, officinas, fabrieas, laboralorios~ gant3cs, cscriptorios, é prohibido o uso do eópo promíscuo.
Jlu.ragrapho unico. Sempre que nccessu.rio, a juizo da
Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose, serão installado;;
nesses locaes os bebedouros hygienicos quo dispensem o cópo.
e sejam de um dos typos acceitos pela Directoria dos Serviços
Sanitarios do DisLricto Federal, sem monopolio, ou, então,
cada pessoa usará o seu copo ou serão distribuídos eopos de
papel.
Art. 620. Nenhuma pessoa affectada de tuberculose pulmonar aberta ou da larynge poderá exercer qualquer das
profissões :
·
a) que lidem com meninos (professores, rnestr,es, preceptores, governantes, amas, aios, bedeis, inspectores, etc.);
ú) que manipulem, fabriquem ou vendam gcneros alimentícios (padeiros, confeiteiros, doceiros, quitandeiros, fabricantes de massas, açougueiro·s, leiteiros, etc.);
c) que lidem com papeis ou livros publicas ou destinados
a exame, consulta, emprestimo, venda ou entrega ao publico
(empregados de bihliothecas, liYr.eiros, papeleiros, empregados do fôro, etc.) ;
d) que colloquem o affectado em condições favoraveis de
iransmittir o germen (cigarreiras, dentistas, telephonistas, etc.)
§ 1°. A infracç.ão do disposto nos arts. 619 e 620 será
punida com a multa de 20$ a 500$ e o Departamento providenciará junto aos poderes competentes para a sua e:xacla
obseryancia nas repartições publicas.
§ 2°. Para o que respeita ao exercício das funcções publicas a tuberculose aberta é considerada cau.'3a de incapacidade physica.
Art.. G21. A's grandes fabricas, usinas,
emprezas, ou
quaesquer organizações que empreguem numero elevado de
operarias cabe a obrigação de manter um serviço e.::pecial para
tratamento e prophylaxia ch tuberculoso occorrente ent.re os
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seus operarias, a juizo e de accôrdo com o Departamento Na-·
cional de Saudc Publica.
Paragrapho unico. A falta de cumprimento do dispositivo
deste artigo será punida com a multa de 500$ a 2 :000$, repetida tantas vozes quantas as intimações expedidas c não cumpridas.
Art. 622. E' p•rohibida a entrada, pelo Districlo Fcdcml,
do immigranles atacados de tuberculose aberla.
Paragrapl1o uni co. Para os effeitos do cumprimento do
disposto neste artigo, os immigrantes ou passageiros suspeitos
de tuberculoso poderão ser removidos para um estabelecimento proprio, afim de que seja feito o diagnostieo exaclo
dn doença.
Art. 623. A vig·ilancia dos doentes de tuberculosr em_ domicilio será feita especialmente pelas visitadoras de llygwnc,
sob a superintendencia da Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculoso.
Paragrapho unico. Quando o doente tiver' medico assistente, a visitadO'ra de hygiene procurará ser seu auxiliar e
nada fará sem conhecimento delle, salvo motivo de nrgenciu,
que implique interesse da saudc do doente ou da sandc publica.
Art. 62-1. A's visitadoras de hygiene incumbe:
I. Ex,~r·cer· a comt~nirmte vigihmeia ~a11ilarin. l'lll donticiJin. ::-·obre os doentes de tulJerculose a seu cargo, visilnndo-os
tãu frequentemente quanto necessario fôr.
II. InsMuil-os e á sua família sobre a natureza da
t.locnç:::1 c ilS precauções a observar para protegei-os contra os
hacillos tuborculusos, de modo a evi Lar as reinfecçõcs do
pruvrio doente e a i ufecção das pessoas ·que o cercam.
III. Aconselhar o doente, de. accôrdo com o seu medico
as:;islcmte ou o medico da Inspeetoria de Propbylaxi.a da Tuhereulose, sobre as melhores condições de seu Lral.an1c.nto e 1J
modo elo vida mais conveniente á sua cura.
IV. .Fornecer á Inspectoria de Prophylaxia da •ruberculos.e
todas as infoarmações necessadas e convenientes sobre o doente,
seu tratamento, seu trabalho, seus recursos, condições de
seu domicilio e medidas prophylacticas em execução ou a
executar.
V. Promover a correcção dos defe.itos encontrados com
dctcnninação, benevolencia, discreção e suavidade.
Víf. Prestar ao doente os seus serviços de enfermeira
sc.mpro que isso se torne necessario, em beneficio do proprio
doente ou das medidas de prophylaxia .
. VI.I. Distri~uir e explicar as publicações de propaganda
llyg1emca e anti-tuberculosa nos domicilias visitados.
Vllii. Cornmunicar á Inspectoria de Prophylnxia da TuJ,nrculoso os easos suspeitos de luberculo~:r mt rarnilia Yisitada.
.
IX. 'Hequis.itar as m~.didas de dcsinfecç;ão, quando cllas
forem nceessanas, por obüo, mudança ou por prevencão.
X. Colher c enviar á Inspectoria de Prophyl::txia" da Tuberculose as amostras de escarros ~-las pessoas em obserYação,
sempre que. isso se torne necessarw para os fins de diagno:;tico exacto.
Art. 625,. Nos estabelecir~tentos de ensino officia1'S a acçfto
da Inspe.ctona de Prophylaxm da Tuberculose será exereida
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de aocôrdo e em coop·eração com as organizações medicas
lechnicas, quando existirem, tendo em vista:
a) o cxamP- medico de todas as crcanças ao serem admittidas, relativamente á tuberculose;
b) a exclm;~o da~ que forem verificadas suffrcr de tuhereulosc aberta;
c) o exame pel'iodieo posterior <las ereança.s adrnitt.idas,
para conhecer do seu estado de sawle:
d) as co11dh;ões hygienicas dos edifi1~ios f~sco1arcs, e. dos
m~l.hodos de ensino, no que respeita ú saurlc das creanças;
c) a hygiE'nc p(lssoal dos cseolares;
f) as medidas eunvcnicnl.es pam robnstec(~r o organismo
dos cseolares:
o) a educação hygieuica dos escolares.
Paragrapho unico. Os estabelceimentos particulares de
ensino serão obrigados á obscrvancia do disposto neste artigo,
sob peoa de multa do 50$ a 500$, dobraua. nas reincidencias.
Art. 026. Quando nos domicilias de tuberculosos houver
rccemnascidos ou creanças de baixa cdade, a Inspectoria devm·á communicar o facto á secção de Hygiene Infantil, afim
de serem tomadas as medidas correlatas.
Art.. 6~7. O Dcpadamento Naeional de Saude Puhlica fará
gratuitamente os exames de laboratorio que lhe forem solicitados para diagnostico de. qualquer caso de tuberculose.
§ 1°. As amostras de escarros para exame deverão &e r
remettidas em recipientes bem limpos, de bocca larga, de 30
grammas, mais ou menos, perfeitamente tapados, de modo que
nenhuma partícula Hquida de escarro possa escorrer para
fóra, e acompanhado do nome do doente, ou suas iniciae·S,
idade, sexo e residencia.
§ 2°. O Departamento Nacional de Saude Publica fornecerá gratuitamente, para a· colle.cta e remessa de amostras
de escarros, recipientes especiaes e proprios, que poderão ser
procurados em todas as dependencias do Departamento.
§ 3.0 O escarro deverá ser recentemente colhido; a expectoração da manhã será a preferida; se a expectoração fôr
escassa, será colhido todo o escarro de 24 horas.
Art. 628. As intimações e autos de infracção relativos
â prophylaxia da tuberculose serão lavrados pelos insPiectores
OIU sub-inspectores sanitarios destacados na Inspectoria de
Prophylaxia da Tuberculose, e visados pelo inspeotor.
§ 1°. Estas intimações seguirão os tramites e processos
das outras intimações do Departamento Nacional de Saude
Publica.
§ 2°. As intimações só serão expedidas depois de baldados
todos os meios de conve.ncimento educativos e suasorios.
Art. 629. Os diSip,ensarios anti-tuberculosos que forem installados pelo Departamento terão por fim:
a) o exame c o diagnostico exacto dos aff.ectados da
doença;
b) a instrucção dos doentes relativamente aos melhores
meios de se tratarem e aos preceitos necessarios para impedir
a rcinfecção dos mesmos c a contaminarão do proximo;
c) a constante observação dos doentes crn domicilio, em
beneficio do seu tratamento e da execução dos preceitos da
hygiene anti-tuberculosa;
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d) a assistencia aos doentes com todas as facilidades de.
que dispuzer o Departamento Nacional de Saude Publica, em
relação ao tratamento e á prophylaxia da tuberculose.
Art. 630. A propaganda hygienica e anti-tuberculosa será
feita por todos os meios julgados co:lVenie.ntes pelo inspector
de Prophylaxia da Tuberculose, por meio de:
a) distribuição gratuita de folhetos, boletins, cartazes,
gravuras;
b) conferencias publicas;
c) projecções luminosas fixas e cinematographicas;
d) ensino oral nos domicílios e nas escolas;
e) pubficações nos jornaes e revistas;
f) exposições.
§ 1o. A obrigação da propag:mda hygienica e anti-tuberculosa incumbe a todos os funccionarios e empregados da
Inspectoria de Prophylaxfa da Tuberculose c aos do Departamento, em geral, do accô,rdo com o logar que occupem, as suas
aptidões e as determinações recebidas, e são obrigados a permittil-a os ~csponsaveis pelos estabelecimentos commer.ciae~,
industriaes e de ensino, reJ;>artições publicas e habitações collcctivas.
§ 2°. As emprczas ou companhias de ferro-carris, bondes e
estradas de ferro, as emprezas ou companhias de transporte
:marítimo, barcas, etc., são obrigadas a permittir a propaganda
anti-tuberculosa nos vehiculos, embarcações c estações, reservando em cada vehiculo, embarcação ou estação espaço
para a affixação de cartazes de propaganda.
§ 3°. Será passível da multa de 201;, á 200$ toda a pessoa,
companhia ou empreza, que destruir ou fizer destruir os
cartazes de propaganda anti-tuberculosa afifixados, ou difficultar on impedir a propaganda anti-tuberculosa.
Art. 631 . A admissão de doentes de tuberculose nos hospitaes, sanator.ios e estações de cura mantidos pelo Departamento Nacional de Saude Publica, só poderá ser feita por
intermedio da Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose e
assim tambem nas instituições particulares para tratamento
de tuberculosos por oonta do Departamento Nacional de Saude
IPublica.
§ 1°. Além do que fôr estatuído pelo Departamento sobre
o exercício da medicina e da pharmacia, para a concessão de
licença de fabrico ou venda de preparados officinaes ou
de especialidades pharmaceuticas anti-tuberculosas, será
sempre ouvida a Inspectoria de Prophylaxia da Tubercul0i'3e •.
§ 2°. Todos os methodos de cura de tuberculose annunciados ficarão sujeitos ao exame da Inspeetoria de Prophylaxia
da Tuberculose para verificação de seu valor.
Art.. 632. A Inspectoria de Prophylaxia da Tuberculose
fará cumprir, sempre que necessar'io, as posturas municipaes
que interessem á prophylaxia da tuberculose.
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TITULO VI
Inspectori~

de Fiscalização de Generos Alimeuticios
CAPITULO I
ATTlURUIÇÕES DA INPECTOHIA

Art. 633. A' lnspeotoria de Fiscal iza(:ão de Generos Alimentícios, respeitadas as disposicões le.gues que regulam as
at tribuiçõcs de outras repartições, incnmbe:
a) fiscalizar a producção, v!mda r. eonBumo <lo H geuc1·os
destinados .;i alimentacão humana, no Distrioto Federal;
b) fazer examinar no l.aboratorio Dromatologico da Inspectoria todos os gencrus alimontieios de qnalquet' proecdencia, sejam nacionaes ou estrangeiros;
c) fiscalizar os estabelecimentos o Iog·ares em quo se
produzam, fabriquem, acondicionem, manipulem, guardem ou
exponham ao consumo taes genero5;
d) apprehender e inutilizar os que forem julgados falsificados, alterados ou deteriorados;
e) fiscalizar os matadouros, açout;ucs, frigorificos, entrepostos e quaesquer outros estabele~imentos destinados ao
commercio de carnes verdes ou preparadas;
f) fisealizar as granjas leiteiras, os entrepostos, as leiterias e, em geral, os estabelecimentos e locaes onde se produzam, manipulem ou exponham no consumo o leite e o::;
laotioinios:
g) e.xercer n polic.ia sanitaria nos mercadm;, hoteis, restaurantes, casas de pasto e estabelecimentos de venda e consumo de generos alirnenticios, quer quanto :.i.s condições de
installação e funcoion.amento dos mesmos na parte que a
Í SSO interesc:~a, quer quanto ao estado de saude das pessoas
incumbidas de lidar com substancias destinadas á alimentação publica;
h) impôr as penas administrativa~ comrninadas pelo
presente regulamento, na. parte relativa ao serviço que lhe
cumpre superintender.
Art. 634. Mediante prévio accôrdo, approvaào pelo Ministro e assignado pelo Director Geral do Departamento, com
os governos esladuae·s ou rnunioipaes, ou directamente com
os interessados, a acção da Inspectoria de .Fiscalização de Generos Alimentícios poderá estender-se aos- locaes de producção
e fabrico de gcneros aliaJCnticios, fóra do Districto Federa~.
1

OAPITULO ll
OltGA~IZ.\Ç:\0 ADMINISTRATIVA

.
~rf. G3_?. Os di ff~rentc:;; _servic;o_s 9a lnsrectoria de Fiscahzaçao de bcm·ru:3 J\l!IIlf'II1 11\lus, rr:.lundus nu adigo anterior
serão realizauos pelas seguinles de!•c•vi,~n,:ia~:
'
I. Administl·nção geral.
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JI. Laboralorio Bromatologico.
!II. Serviç.o de fiscalização de leite e lacticinios.
IV. Serviço de fiscalização de carnes verdes, mercados e
entrepostos.·
Art. l\:JG. O pessoal tcelmieo e atlw i ui:-; tra li vo da Tns,pecl oriu será o con::;tautc. do seguinte quadro:
Um iuspector.
Um chefe de serviço.
Um assistente.
Sete inspectorcs de gencros alimenticios.
Inspcetorcs sanitarios, em numero determinado pelo dirocLor dos Serviços Sanitarios do Districto Federal, de accôrdo
com as exigcncias do serviço.
Um veterinario encarregado da dirccção do serviço sanil.al'io, do Matadouro.
Onze vetel'inarios.
Dois auxiliares de laboratorio.
Um segundo official.
Dois terceiros offici aes.
Dois escriplurarios dactylograplws.
Dois auxiliares de escripta.
Dois contínuos.
Um porteiro.
Doze guardas sanitarios.
Guardas sanitarios de 2• classe e velerinarios em numero
determinado pelo inspector, de accôrdo com as exigencias
do serviço e com os recursos determinados no orçamento
annual.
_! 1

Se1·viço de Fiscalização de Leite e Lacticinios
Um chefe de serviço.
Dois chimicos chefes.
Um microbiologi&ta.
Oito auxiliares de laboratorio.
Doi·s ensaiadores.
Um auxiliar do microbiologista.
Um escripturario.
Seis serventes.
Dois medi c os veterinarios.
Laborato1·io Bromatologico
Um director.
Quatro chimicos chefes.
Quatro chimicos auxiliares.
V inte ensaiadores.
nm microscopista chefe.
Um microscopista auxiliar.
Um preparador da secção de microscopia.
Um terceiro official.
Um cscriplurario.
llois auxiU:ue" de escrip.ta.
Um porteiro.
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Um continuo.
Quatro serventes.
Paragrapho uni co. O serviço do Laboratorio Bromatologico será distribui do por seis s8cções: cinco de annlyse::,
~himicas e uma de míc!'Oseopia.
CAPITULO III
ATTRIBUIÇÕES DOS FUNCCIONAHIOS

Art. 637. Ao ins.pecto.r· compete:
I. Dirigir todos os serviços de ~iscalizacão de pmeros
alim!;\.nt.ic.ios de que fôr incumbida a Inspectoria.
li. Corre.sponder-se directameute com o direcfo;- elos
Serviços Sanitarios do Districto Federal, nuLificando-o rio <li~~~
occorrer na inspeetoria e propôr as proyidcneias ncer~s~c:ria~ a
boa execuçãD dos servlços que dirige.
UI. Despachar o expedicnt.e da inspP.ctoí'ia e assignar as
folhas de pagamento; remottendo-as mensalmente á repartição competente ..
IV. Advertir e rcprehe.nclcr os funccionarios que lhe
estão subordinados, quando julgar neccssarla essa providencia.
V. Suspender e demittir os empregados de sua nomeaeão,
propoqdo essas penas ao director para os funccionarios do
cate.goria superior, quando incorrerem em faltas graves.
VI. Informar e instruir todos os re.querim~mtos e demais documentos que dependam de despacho superior.
vn. Visar todas as intimal;õcs e edilaes, e assi~snar ('S
autos de multas .
VIII. Rubricar todos os livros destinados aos differentC'.s
serviço da Inspectoria.
IX. Superintender os trabalhos dos cheres (le serviço, do
Laboratorio Bromatologico, dos inspectores sanitarios, v~~te
rinari.,s e guardas sanitarios, fisr.alizando pessoalmente os
trabalhos por .elle.s effectuados.
X. Propôr ao Dircctor Geral, por intel'lnedio da Directoria
dos Serviços Sanitarios do Districto Federal e de accõrdo com
o chefe de serviço respectivo, as modificações que serão submettidas á aprrovação do Ministerio da Justiça e Negocio~
Interiores, dos padrões alimentares, methodos de analyses tt
outros processos de exame inqispensaveis á uniforme execução de lodos os generos de inspecção previstos neste regulamento.
XI. Cumprir e fazer cumprir as determinações emanadas do director dos Servicos Sanitarios do Districto Federal.
XII. Determinar aos chefes do serviço e demais funccionarios todas as providencias que jnlga1· neet~ssarias ao
regular funccionamento da Inspectoria nas occorrencias imprevistas nos respectivos regulamentos.
Art. 63R. Aos clwfos de serviço r) ao r1 i n'dm· do Lahm·r.torjo Bromat.ologico compete:
I. Dirigir as rcparliçõcs a seu ~argo, cumprindo e fazendo cumprir lodas as dispo~i~.;õe~ rcgu!<'nteulan~~. hem t·.umu
quaesquer dete.rminacões que lhe~ forem dadas pelo inspector.
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II. Comparecer diariamente rás repartições respectivas,
encerrando o ponto dos empregados.
UI. Informar todos os requerimentos e outros quaesqucr
pape.is que dependam de despacho superior.
IV. Notificar ao inspector de tudo o qlw occorrer nas
repartições respectivas, em boletins enviados diariamente á
Inspectoria.
V. Solicitar ao im,opector as providencias necessarias
para as oc~orrencias sobre as quaes não possam ne.rn deva·m
deliberar.
VI. Propür ao inspector a suspensão e dcmi.ssão de
funccionarios que lhes estiverem subordinados, quando eommetterem faltas graves.
VII. Advertir e repr.ehe.nder os empregados que trabalharem sob a ~ua direcção, todas as vezes que o julgarem
ncccssario.
VIII. :Assignar todos os papeis e documentos affcdos ás
repartições que dirigirem, enviando para a Inspcctoria os que
nclb devam ser archivados.
Paragrap'ho uni co. Ao assistente compete: 1 o, desempenhar as funcções de inspector sanitario, quando não esteja
encarregado de outro serviço, ou quando isso seja necessario;
2°, fiscalizar os ·serviços da Inspcctoria; 3°, auxiliar o ínspector em todos os seus trabalhos e incumbir-se especialmente
dos que por elle forem designados.
Art. 639. Aos inspectores e sub-inspeetores sanitarios,
mspectore::~ de generos alimentícios e demais funccionarws
medicos, ·destacados na Inspectoria de Fisc2.1iz3.r;ão de Generos
Alimentícios e serviç,;s especiaes, cumpre:
I. Executar e fazer executar as determinações emanada~
do· inspector geral e dos chefes de serviço para fiel cumprimento doq regulamentos.
II. Fiscalizar a producção, venda e consumo do~ generos
destinado:;, ao consumo publico no Districto Ferteral, procedendo a buscas, apprehensões e inutilizações, de aecôrdo com
as disposições regulame.ntares.
III. Lavrar os autos de. apprehensão, inutilização ou
c:olheita de amostra~ para analyse no T.Jaboratorio Brornatologico, P brm assim os do infracção. f' multa.
IV. Superintr.nder o trabalho dos guardas-fiscaes e
quaesquer outros funcci·onarios seus subordinados.
V. Formular pareceres ou prestar informações, verbaes
ou escriptas, sobre assumptos tcchnicos ou de serviço.
VI. Comparecer diariamente :í Inspectoria, assignando o
ponto, e apresentar ao inspcctor o bolet.im dos trHbalhos cffect.uados.
VII. Requisitar ás ant.oricladcs policiam;, em e.rnergenr~ia~ urgentes, o auxilio qne julgarem ne.cessa!'io ao exercicio
de snas funcções.
VIJ\I. Fazer, quando ncecss::trio, o~ plantões para que
forem de.c;ignados.
IX. Fazrr a polieia s:anitaria dos prerlios, qur Yi~;itnrem.
inserevendo o resultado no bolef.im respret.iYo.
Art. 6'10. Aos chimiros ehefes e no mieeosr:opisla-ch~fo
compete~

.t Cumprir on fazPr cmnprir as ordens on inPt rurrõe~
que lhes forc'm dadas pelo di redor, Pm mntrria de srnd<:o.
0

•
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2°. Executar, com o maximo .escrupulo e promptidão,
todos os serviços que lhes forem distribuídos pessoalmente,
fazendo executar aque1les que deverem ser procedidos nus
secções a seu cargo.
3°. Determinar aos teehnicos as pesquisas e mais operações que julgarem ncce·ssarias á elucidação dos problemas
sujeitos ao estudo da respectiva secção.
·
4°. Prestar assistencia assídua a todos os trabalhos executados por seUs auxiliares.
5°. Redigir e assignar as conclusões de tod~s os laudos
de analy~·es procedidas em sua secção.
6. 0 Requisitar ao director o fornecimento do matertal
que se tornar indispensn.Ycl á ht1a execução dos serviços que
lhes incumbirem.
7°. Representar ao director contra qualqner irregularidade havida em sua secção.
8.0 Responsabili~ax-se por todo o material da sua seccno,
bem como pelas amost.ras sujeitacs 'a analyses.
Paragrapho unico. Em sem; impedimentos f.emporarios
serão substituídos por nm chimico auxiliar, por indicaç9.o do
director d~ Laboratorio.
Art. 641. Aos chirnicos auxiliares e no microscomsta
auxiliar compete:
1o. Cumprir todas as ordens de serviço que lhes forem
dadas pelo director c pelos chimicos-'ehefes da respectiva
2°. Executar, com promptidão e escrupulo, todos os trabalhos de que forem incumbidos.
3°, Redigir e assignar os boletins. consignando o rPsultado das analyses que lhes forem distribuídas.
4°. Substituir o chefe da res·pecti\·a seeção em suas ausencia~· accidentaes.
Paragrapho uni co. Em seus impediment;as temporarios
serão substituídos por um chimico contractado, por indicação do -director do Laboratorio.
Art. 642. Aos chimiros ensaiadorcs c ao preparador de
microscopia compete:
i o. Cumprir todas as ordens de serviço que lhes forem
dadas pelo direetor !e !pelos c'himicos-chefes da respectiva
secção ou por quem os estiver substituindo.
2°, Executar, com promptidão c escrupulo todos os trabalhos de que forem incumbidos. ·
'
3°. He:di.gir os boJ~tin~. cnnsignando o re~mltado das• analyses que lhes forem distribnidas, cabcnrl:1, entretanto, a redacção das respectivas eonclnsões aos chimicos-chefes.
Art. 643. Ao encarregado da direeefio do Scrviro Ranitario do l'l'fatadonro cJp Santa Crm: incÚ.mbe:
·I. cumprir e fazer eurnprir as rlef.crminn<:íiPs cm:mad;u;
do inspcctor e do chefe de ·scrviro, relativns :l büa exccuc&o
dos regulamentos e instrucr;õcs do servi0o;
"
li, sunerintenrlc1' o Srrvico Rnnitario do Mabclnuro de
Sanf.a Crnz. organb:mrln o trahnlllo r, rli~;frihnindo o TH'~~nal
do rH·c·tn·dn ('Om a h(1a orclr.m dn srrYi~n:
JIT, f'nvinr no insJwc·.!nr n holr! im rlinrin da in:;prrf~-fio
do gado em pé e do abatido e brm assim o mappa mcmml
c nnm1nl rlr> lndns ns trnhnlhn-::: r-ffr·f'!uadiH 110 SCl'Vi(:o;
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IV, rubricar os livros e assignar os papeis e demais documentos affectos ao Serviço Sanitario do Matadouro de
Santa Cruz;
V, providenciar sobre a substituição do pessoal em sua
falta ou impedimento;
VI, advertir e rcprehender os empregados que traballlar,~m soh sua dirccção, quando nccessario;
VII, propôr ao inspeetor a suspensão ou demissão dos
funccionarios do Serviço Sanitario do Matadouro que commetterem falta grave.
Art. 614 . .i\ os vete r inarios compete:
I, cumprir c fnzer munprir as diq)QSif;õcs o as determinncõrs relativas [lO serviço;
TI. examinar todo o gado recolhido aos curracs, na vesp!~ra da matança, de ace(lrdo com a cs0aln esLabelccida ·pelo
encarregado ela direcção do Serviço Sanita rio;
III, reter c identificar os animacs improprios para a
nwfança;
IV, fazer isolar o c; animacs acommelt idos dr. doenças
in fecto--contaQ'i osns, nos cnnacs apropriados:
V, inspeccionar o gado em pé, durante a matança e
o gado abati.do, desde o inicio da matança, sempre d1~ aecôrdo
com a escala de serviço estabelecida;
VI, requisitar, por escripto, os exames de laboratorio neccssarios á elucidação de diagno'3tic.os ou de qualquer caso
S11Sprdt.o;
.
VII, annotar, em talões proprios, as condemnações c causas
rrsprctivas;
VIU, praticar as neeropsia~ que lhes forem determinadas
pelo encarrrgarln da dirccção do Srrviço Sanitnrio, apresentando, por e.c;cripto, os respcc.tivos laudos.
JX. s;;nrlic~r· das faltas nn irrcgularüladcs eommettidas
pelos seus auxiliares c communical-ns, por cscripfJo, ao encarl'l'.rrndn dn dirreçfln do Serviço SanHario.
Art. Gt1G. Ao<s microsropista~, destacados no Matadouro,
cabo:
I. comp:arecer ao serviço, á hora da matança;
II, ter sob sua rcsponsabmdade todo o material do lahnrnt.orin.:
TTT, zr.lar pcla eonservaç.ão, funccionamento o limpeza do
nwlf'rial, nfensilins e apparclhos a sen cargo;
IV. fazct as pesf]uisas microscopicas que lhes forem refJHisitndas;
V, Innrar o nssultado das pesquisas microscopicns, em
falõn:;; r,spreinr~. e assignal-os.
ArL GHi. _,,os auxilbrcs de microscopistas compete:
T, e111nnrir ~') fazer cumprir as instrueçõcs e ordens de
SDllH snpcrinrcs;
IT. apresentar ao seu Sllpt~rior os resultados das pesquisas
de lahoratorio para o boletim dhtrio;
ITT. maniPr o lnhornforin rm }l":n rsfrulo rlr) nss0io c conP>t'I'\'10fin:

l'V, f::t7.('J'
V. Zf'hr
'!il'ns;

:1

limp0za dos Hf)fWl'Clhos a SP.U cargo;
cow~ervru:fio da::> rrr;a~ anatomo-patholo-

pr~la
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VII, distribuir o vR.oc;ilhame neccssario á cnl'heif a rln material suspeito.
Art. 647. Aos serv-entes e ao pessoal diaristp, cabe exccntar
as ordens e instrucções que l'hes forem d~ter~1inadas P<:los
seus superiores, de accôrdo com a convemencm do srrv1co,
e a categoria e habilitação respectivas.
Art. 648. Aos chimicos chefes do Srryü:o rin IJf'Ílf' e
Lacticinios cumpre:
I. As mesmas funcções exaradas nns ns. lo ,?", 1" r :)",
do 3rt. 64(};
II. Analysar, segundo preceitos technicos compativeís
com a brevidade, todas as amostras de leite e lacticinios que
forem enviadas ao Laiboratorio do Serviço, as!=:mmimln a inteira responsabilidade do resultado e das conclusões das oesquisas;
ll'l. Proceder ás' analyse.s de contra-provas, garantinrtose contra a violação das amostras apresentadas pelos interessados. de accôl'do com o disposto no regulamento;
IV. Assignar, diariamente, o ponto e fechar o dos anxiliares e serventes, sob sua ctire.cção,. ficando no Labornl nrin
todo o tempo necess·ario ao expediente ou á conclusão das
analyses iniciadas;
V. Responder pelo preparo dos reactivos, exactidão e
conservação dos apparelhos e certificação do material aue
lhe fôr enviado;
VT. Ter em dia os assentamentos do livro de carga e
des•carga do material e dos reactivos;
VII. Velar pela perfeita conservação dos npparelhos e
reactivos, dando sciencia immediata ao chefe do serviço Ja
falta de reagentes, do desapparecimento ou da inuti! izaç1o
de utensilios de valor, citando o rcsponsavel;
VIII. Ter sob suas ordens os chimicos auxiliares c ensaiadores, guardas ou serventes que forem designados pelo
chefe do serviço, e cujas attribuições definirá:
IX. Prohibir a entrada de pesc:;oas· cxt.rnnhas no recinto
destinado ao laboratorio de pe'squisas;
X. Negar informa.ç,ões sobre as pesquisas além das ryuc
dér, p·or escripto, no mappa de analyses ou nota de serviço.
nal3 quaes se deverá referir, excluF>ivamente, a•o numero da
amostra.Art. 649 ~ Aos chimicos anxiliares c 'f'nsaiadorc;.; do NPrviço de Fisec:alização de Leite c Lactic:irtin~ cumpre:
I. Executar todas as ordens que lhe~ forem dadas pelo
chimico chefe, tendentes á execução de analyses, ao pr-eparo
e á conservacão do material e dos reactivos:
li. Assign:1r o ponto diariamente, permanecendo no laiboratorio até o termo do expediente e das pcsqnisas rm p~'{f'
cnção;
III. Preparar o material para colheita de amostras, c 'J
serviço de apprehensão;
IV. Zelar pela conservação da amostra c sua inviolabilidade, até o final das :pesquisas c contra-provas, que forem
necessarias;
V. Rcpresenbar e suhstituir o chirnico-rlwff', fll1P1Hlo par'n
tal fim forem dPsignados pelo ch0fe do scr,:ir,o.
f!.psfaraclos
no
Art.. 650. Aos ehimicos ·auxiliarr's
serviço dt~ fiscalização ambulante. na via pnhlif'a f' nos rsla-
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helecimentos eommerciaes, c·aberão as mesmas attrihniçúes
exaradas no art. 639, 'itens I, IT, IV e V.
Art. 651. Aos chimicos auxiliares ou ~cnsaiadores, destacados na fiscalização,_ dos entrepostos de leite cabe:
I. O desempenho das attribuições exaradas no art. 639
e seus itens I, r.r, IV c V;
II. Oomparecer diariamente á sé de dos entrepostos, antes
da chegada do leite, verificar si todas as dependencias do estabelecimento, todos os apparelhos e vasilhames estão em
Rstado de perfeito asseio e funccionamento. para o in i c in
do serviço;
III. Verificar ·O leite importado, separal-o em lotes, d·~
accôrclo com a proccdencia, inspeccionando o estado d() vasilhame, as condiçõ·es em que se achar o producto c a temperatura respectiva;
IV. Colher varias amostras de cada lote, conforme melhor lhes parecer para que mais perfeita seja a fisealização;
V. Proceder ás analyses necessarias. não permittindo o
engarrafamento do produ c to sjnão depois rlc sua a pprovação,
lote por lote;
VI. Inutilizar immediatamente o pro dueto conde.mnado,
ou desnatural-o de modo a permittir apenas a utiliz:wão do
leite para fins industriaes;
VII. Dirigir o serviço de pasteurização do leite ou
crême, quandn fôr neccssaria tal providencia. pelas exigencia.;;
rcgulamen tares;
VIII. Presidir o serviço de filtração, engarrafamento e
ohturac.ão rlo vasilhame após a approvação do prorlucto:
IX. Verificar as condições do vasilhame e dns fech:q,
antes do engarrafamento e da obturação;
X. Lançar, no livro de reg isto dos entrepostos, todas as
occurrencias 8 analyses effectuadas, de accôrdo com as instrucções do serviço. De tudo isto um C'mpregado do entrepostn reUrará uma cópia, que deverá ser datadn o assignada
pelo chimico auxiliar e remettida, diariamente. !)ela administ raeão do entreposto, á séde do serviço de leite;
XI. Cumprir e fazer cumprir o drterminado nos paragrnp,hos rlo arl.s. 87G f' 877 do presentr rP~nlamPnLo.
Art. !i!J~. Aos veterinarios incumbe:
I. O cumprimento das nJtrihni<;ÕPs rxnradac; nos itnns
I. TL IV o V do art. 639;
II. Percorrer todas as granjas leiteiras ·e 1ocaes onde
se far,,a cnlheita de leite, para verificar t.wlo qne fôr refernnte :i policia e vigilancia sanitnria dos animi.H~"i proclur.Cores
fle lrito, no Districto Federal;
III. Aprrsrmtnr, rliariamento, uma nnta do s.rrv11:o r.nn-:
menção dos lneaes pnrcnrridns. numf'lro rlP nnimars f'xamiImdm;. est.arlo de saude dcllns e infracr.õc•s nJlCnnl radas. enm
rl;~signn.c:,ão cxncta do nome do infra,~tor. snn. resirlrncia, dia e
hora rla infracGão, pedindo as providencias necf'f;snrif's parn. o
quo nfío Pstivcr em seu alcance resolver:
IV. Lançn.r, na~ eaderneLHs sanitarias das granjas c locaes onde se faça colheita do leite. a nota de visita, mcmcionando as irregularidades e-ncontradas, o estado dos animacs,
mmwro e natureza das rações o o tratamento dcllcs, c Pxf ra-
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hir uma folha, datad·.t o assignáda, para annexar á nota de
serviço, como justificativa da respectiva visita;
V. Comparecer á sédc do Serviço, nos dias dcsignad .~
para entrega das notas de serviço;
VI. Applicar marcas sanitarias nos animaes;
VII. Fazer todas as operações prepnratn!'ias relativas á
prov1. da tubercuJina, toda a enlhcita de matedal para
exames posteriores·, que lhes forem orncnados pelo inspeetor,
sub-inspector sanitnrlio ou 1funccionarios mcdieos que superintendcrem a vigilancia sanita ria das granjas leiteiras;
VHI o Apresentar relatorio mensal dos .serviço~ offectuados. mencionanflo o numero de animaes examinado.:. suas
rações, naturC?;a e regimes, e far.er o calculo appro:ximado
da produeção leiteira respeetiva nos estabelecimentos percorridos;
IX o Proceder ao exame vctcrinarin flo·· animar o; a serem
estalJnlados nas rorran,ias. para poderem fm n~cct' o nHe~!arln
de ~aude, de que trata este regulamento o
Art. 653. A os officiaes e escripturarios incumbe:
I. Cumprir e far.er cumprir as instrucr.õc.::; c ordc.ns relativas ao serviço o
II. Executar P fazrr executar os serviço~ de expediente,
informanflo o~ prnec~sos que Jhr>s forem di~tribniflo~ o
III. Ter em dia os regisf.ros c em hon ordem o~ livros f~
documentos a seu cargo.
IV. ?:elar pP.Ja guarda c conservação fio~ livros e documentos a seu cargo, mantendo-os sob sua responsabilidade
e sigillo.
V o Manter a rlisciplinn, asseio c nrdmn na secrel a ria.
Art. 65/i o Ao a iuflanf c de almcxnrifp, ermtpf'te.:
I. Propôr as provinennias nrcr.s~mrias par~ a acquisição
de todo o rnaf rrinl. utensílios c mais ohjedos de consumo,
para o custeio rln Tn.speot.nrin c rrpartiçõr~ subordinadas, de
accôrdo com ns especificações estnbelecid1~. as nu torizações
competentes e os contractos lavrados.
Ir. Receber todo o material adquirido e verificar nesta
occasião si o numero e a qnalidade são conformes aos pedidos ou contractos o
nr. Ter sob sna guarda e conservar em orrlcm. asse.lo c
livre de deterioração, os utensílios e quaescg1Cr artigos de
consumo, moveis e semoventes da inspectoria.
IV o Distrib11ir o material, de accôrdo com o~ pedidos
int.~rno~. dcvidnmrntr autorizndns ne1o Tn~pector, flirector do
Lnhnr~torin Brnmatologico ou chefes de serviço.
V. Diri~ir no nlmoxarife, com n. precisa nntecedencia, os
pedidM de fornE'cimrntos
cxtTahido,c:;, em fTUatrn vias. de
accõrdo oom o modelo de talões e as normas Psl ahe1ccirlas peht
Secção de Contabilidade rlo Departamento.
VI. Fazer ou promover a cnr~a e n rlr>sr.flr;:ra rln~ bon~
moveis e semoventes e do material adcyuirirln fHU'a a Inspectoriao
VII Tc.r rm clia os livros Pnh sna respnn:::f1hilirhH!r
Art. GS5o Ans ?Uar;lns saniln~'in.o; mmm:'l':
I. Exrcul nr as rir'terminar.õcs expeflidP C! pcln inspector,
chefes de Rervh:o.s, director do Laboralorio llromnlolog-ico e
demais fmweional'ios, sob enj as :H'rlcnc:; <'c;t ÍV"T'rm.
o
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n.

~Corr.iparecer, munidos de suas carteiras de identidade~ á
Inspoctoria ou ás dopendenciaR onde estiverem dcstacadofl.
TJI. Assignar o ponto diarinmenfc e fazer os plantões que
lhes forem determinados.
Y.V. Ad'ompanhar e auxiliar os inspcctorr.s, sub-inspcel ores sanitarios e demais funccionarios teohnicos, em todos os
Sür'viroc; dr~ fisr.alizaç.ão dr gem~ro~ nlin1enticios.
V. Communicar aos superiores .qualquer irregularidade
de que tivere.m conhecimento.
Paragrapho uni co. Os guardas sanitarios são obrigados a
npr-~sr.nl,nr-se ao serviço convcnientemcnl e nniformir.ados.
Art. 656. Ao porteiro compete:
I. Cumprir e fazer cumprir as determinações do iospect.or e do chefe de serviço.
II. Abrir a Inspectoria dun.s horas antes do inicio aos
serviços e fechal-a após o encerrnmenlo do e.xpediente ou de
qualquer serviço extraordinario.
III. Zelar pelo asseio interno do edifi.cio, fiscalizanao os
serventes encarrC'gadoc; desse se.rviço.
IV. Expedir ou fazer expedir, soh prntocollo, a correspondcncia official.
V. Attender ás despesas da repartição, taes como as de
carreto, passagc.ns e outras de prompto pagamrnto, fazendo
a respectiva escripturação em livro proprio.
Art.. 657. Aos contínuos Ü1Cumbe:
I. Cumprir as ordens do inspcet.or. do chefe de servico,
dos officiaes e dos escripturarios. relativamente ao movimento de papeis de.ntro da reparUção.
n. Encaminhar as partPS quo tiverem de tratar negocios
pendentes, de accôrdo com as inst.rucções de sens superiores.
ITII. Não dcsnachar ns partes sem ouvir pr1~.viame.nt.e os
fnnr,eionarios a flUem cumprir nt f ~nd(~l-as.
IV. Zelar pela conservacão dos moveis, livros e n1ais
objcct.os empregados no servioo.
V. Coadjuvar o port.eiro e suhstihtil-o em seus impedimentos ou faltas.

CAPITULO IV
GENERALIDADES

Ar L 658. Consideram-se gr.neros ali ment icim, para os
effeitos do prcsrnlc rcj:mlamrmfn. todas ns s1lhsf.ancias. c.:olirJas
ou liquidas (excluidos os mrdicamentns) c1estinarlas a ser
in geridas peln homem.
Art. 6:)9. Só será prrmittida a entrada, prorlncção. gona-rda,
nrmazcnngcrn, cxposiçfi.o ou vcndn, no Distric.f..o Federal, dos
que. forem consirlc·r:uJos proprios para o consumo.
Art. 660. Proprios para o consumo serão unicamente os
qne se arharem Pn~ perfeito e.stado de conservnção e que. por
sua natureza. fahrJCo. manipulnr,.ão. eomposir,iin. nroeedenria
c nr.~ndic!o~amento, não se.iam nocivos á ~:;aude, nito infrinjam
as d1spos1çoes dos arts. 670 e 671 e não tragam nas mllrcas
rotul_os ou desig:n~çõeR, indica~.:flcs inficis, quanf.o á nrocr>~
dcncm e compos1çao.
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Paragrapho unico. A apprehensão e i nu til izacão, por ·inobservancia dessas condições, poderão ser feitas no'! proprio~;~
estabelecim·entos e Jogares em que taes generos se fahriquem, importem ou vendam.
Art. 661. Não é permittido dar ao consumo no Districto
IF.ederal carne fresca de bovinos. suinos, ovinos ou caprinos,
que não tenham sido abatidos nos matarlouros sujeitos á
fiscalização do Departamento Nacional de Saude Publica.
Art. 662. ü leite e os lacticinios produzidos ou importados no Districto Federal serão submettidos á fiscalização, de
accôrdo rom as disposições contü!;;~; no Capitulo VII, Titulo VI. Parte ITI, deste regulamento.
Art. 663. Os productos alime~ticios fabricados ou exposto~ á venda no Dist.ricto Federal, não poderão ger preparados em desaccôrdo com as disposições deste regulamento.
Art. 664. Toda a agua que tenta de servir na manipulatão, ou preparo de generos alimentícios, deverá ter sua pureza comprovada . por analyses e pela inspr.cção local da
origem e captação, desde que não provenha do abastecimento
publico.
§ 1°. O gelo, vendido para fins alimentícios, deverá ser fabricado com agua potavel.
§ 2°. O ·que ~c de'stinar a fins indnst.riacs ficará isento
desta condicão He o estabelecimento productor tiver as installações nece!:sarias para assegurar a :.;na separa~ão, não só nos
apparelhos de fapricação como nos dc.pasif os e meios de
transporte.
Art. 665. Os generos a:imPnticios, de proeedencia nacional ou estr'angeira, que tenham passn.do por processos de conservaçã.o ou acondicionamento. não noderão ser vendidos ou
consumidas no Districto Fcdrral, sem prévia nnalysc nos lahoratorios da Inspectoria.
§ 1°. Pnra os do procedencia estrangeira, sr.rá a analyse
systematica e feita em todas as partida's importadas; os df}
procedencia nacional poderão s.er dispensndos das analyscs
repetidas, quando approvados· na primeira.
§ 2°. ·Nas marcas, rotulos ou dc.signaçõcs ele un::; e outros
deverá ser mencionado o norno do fabri<'.ant.e, o srm depositarin
ou representante (quando fabricados fúra (]o Di~.rict.o) e
o numero das analyses.
§ 3°. Se o fabricante não tiver representante no Districto
Federal, respondc.rão os importadores pelas obrigações deste
artigo.
§ 4.0 • A Inspectoria de [Fiscalização poderá dispensar da
analysc prévia os generos que a tenham soffrido em laboratorios federaes ou p,staduaes. que adoptem as condiçõe.s f.echnicas, os padrões, typos e definições constantes do presente
regulamento.
§ 5''. Para obter esta dispensa os interessados apresentarão ú Insped.oria cf'lpia n,uf.hentkada da nnalyse, .que ficar::i
archiY::Hb no Lr~hnrafnrio BronwLolm~ico e nh';f'rvr,~·fín o disposto no ~ 2°.
§ 6°. Esf ão i.c:;cnt.os da alludida analyse as carnes simplesmente salgadas, seccas ou defumadas, cumprindo, porém,
que tragam a marca com o nome do proclnetor, a proredendn.
e a natureza dellas.
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§ 7°. Aos que infringirem as disposições do prcse.nto t1i'tigo será imposta a multa de 500$ a 1 :000$. sem prejuízo
da apprehensão da mercadoria para analyse e das penas estabelecidas no caso de não ser considerada bôa.
Art. 666. Serão appre.hondido~ e depositados o::; gencros
snjoitos á analyse prévia, que não tiverem passado vm:· esta
prova.
§ 1°. Si forem julgados bons, ptoderá o proprietario retiralos no prazo de 30 dias, pagando as despesas da analyse.
§
Serão vendidos em hasta publica, revertendo o produeto para a Fazenda Na-cional, sempre quo não fôr cumprida
a d~terminação do pa:'agrapho anterior.
§ 3°. Ao exame seguir-se-á a inutilização dos quo forem
reconhecidos improprios para o consumo.
Art. 667. Excluídos os f rue tos c produ elos de laetieinios,
é prohibido cxpôr on offcrecer á venda genero'3 alimrmticios
que tenham sirlo conservados rn1 fri~!,Ol'ifit·os. ·~;em a expressa
declara(,'ãu disso. sob pena da nmlla do 500$ a. 1 :000$, dobrada no caso de reincidcncia.
Art. 6 16~. Os que se oppuzcrem. ClllbaJ'a(iar·uin ou difiicultaron1 elo qual,quor fôrn1a a ac~,;ão fiscal iwdora. dos ar; entes
da f;a.ude Publiea ou os desa,~atarcm no cxorcieio de suas
fnncçõcf', incorrerão na multa do ? :000$ ~ 5:000$, sem pr·ejuizo da responsabilidade criminal que no caso couber·.
Art. G69. T·er-se.-á como exposta ao consumo qualquer
porç.ão de prodUI"lto alimonlar encontrada em cstahcleeimentos
que se destinem a esse ramo de commercio, ou em qualquer
das suas dependencias, salvo se estiver no recipiente do lixo
ou inutilizada para ser removida pela Limpeza Publica.
Art. 670. Considcranl-so alterados O'; gencru:-> alinHmticios:
1. 0 , quando tenhaiii sido rnisturaidos ou acondicionados
com substancias que lhos modifiquem a qualidade, reduzam o
valor nutritivo ou provoquem deterioração;
2°, quando se l.bcs tenha retirado no todo ou em parto
um dos elementos de sua constituição normal;
3°, quando contenham ingredientes nodvos ú saude, ou
substancia conservadora não autorizada pelo nr>p~r1 amento.
Paragrapho unico. As disposiç:ões dos ns. 1 o 2 não comprehemlcriio os leites morlificaclos ou c!ictc1.icos e seus subproductos, nem outros artigos dietei;.:cos permittidos pelo Departamento, e que estiverem marcados on rotulados com a.
expressa declaração de sua natureza e e(lnstituif;iin
Art. 6'11. Consideram-se falsificados:
1o, os generos ~limenticios eu.ios componente:.: tenham
sido, no todo ou em pnrte, substituídos por outros de qualidade inferior;
zo, os que tenham sido coloridos, rcvr~stidos, uromatizados
ou addieionados do ::;ubsLaneias estranln.!:c;, (~·um u fim dn oecullar qut.:,lqut~r
I'J<HJdP
ou allt~!·tu;fi:' ntl lltt•.:; :tlll·illllÍl'
nwll1ot· qual idade tlo que H~al uwn: ~~ apn~~·c:ntcm.
3", c~-; qwJ se cunstiluirem, 110 lodo ou em pal'!e, de produetos ~mi maes dcgmw1·ados uu dceump11sLos, ou de vcgciacs
al! c i'~uios ou deterioratlus. N c.sta classe se eomprehcndem as
carnes de animaes não destinados á alimentação, as de animaes mortos elandestinamente e os viclimados pOl' doenças ou

zo.
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accidentes, que os tornem improp·rios ou inconvenientes· para
consumo alimentar;
· 4°, os que tc11ham sido, no Lodo ou crn parte, substituidos
aos indicados nos reeipientes.
5o, os que uu composição, peso ou medida divcrsifiqumn
do enunciado nac; marcas, rotulos ou etiquetas ou uãu est.ejattt
de aeeôrdo com as declarações do interessado.
Art. G'7:2. 1H1eputa r-se-fio deteriorados os gencros alimenLicios que se l.ivcl'Cm dccomposlo, put.refeito, runcificado ou
revelarem a a•~oão tle parasitos, salvo o caso de fermentações
especificas. Gomo taes, se terão ainda os tuberculos, bolbos
ou sementes que estejam em estado de germinação c, em
geral, todos os generos que, por causas naturacs, defeito de
conservação ou acondicionatneJüo, ou demora de armazenagem, se tornem improprios para o consumo.
Art. 673. Aos que infringirem as disposic;ões dos arts. 670
c G71, pr~arando, transportando, armazenando, dando á venda
ou exvondo ao comn uno no Districto Eederal generos alimentícios nas condições alli previstas, se imporá a multa de
1 :000$ a 5:000$, que se. elevará ao dobro nas reincidencias,
~em prejuízo da responsabilidade criminal em que porventura
incorram e da apprchcnsão e inutilização dos generos condcmnados.
Paragrapho uni co. Aos ,que infringirem o disposto no
art. 672 serão impostas multas de 200$ a 2:000$000.
Art. 67 4. Serão, nesses casos, responsaveis:
1o, o fabricante ou productor do genero alterado ou falsificado;
2°, o que tiver sob sua guarda o artigo alterado, falsificado ou deteriorado;
3°, o vendedor;
4o, o pro.pwietario da casa onde se ache o genero, desde
que não o dono do producto;
5o, o que o tiver comprado a pessoa desconhecida, ou não
lhe denuncie a procedencia.
Art. 675. A busca, para inspeccão dos generos suspeitos
de alteracão, falsificação ou deterioracão, se fará onde quer
que os mesmos se encontrem: fabricas ou logare.s de produccão, transport~, armazenagem, deposito, acondicionamento,
venda ou consumo.
Art. 676. Os generos apprchendidos para o exame bromatologico, quando se fac1a necessario, serão depositados.
Paragrapho unico. Si ficarem sob a guarda dos responsaveis acima indicados, e se e:xtravmrem, incorrerão aquelles
responsaveis na multa de 1:000$ a 5:000$, sem prejuízo da
multa a que possam ficar sujeitos oE:la falsificação, alteração
ou deterioração.
Art. 6177. Si a alteração, í'alsifica•;fio ou de.terioração fo;.tão evidente que prescinda da peric•a, os generos serão, desdt3
logo, inutilizados.
Art. 678. Será facultada. no caso do art. {i71, ~ 5° a retirada dc1 vroducto apprchendido, {}eno1s de pag<t a tnulta P soh
a condição de se lho dar nova ma,·ca, de accúrdo com a ver-dade.

Paragrapho uni co. Os reincidentes não gosarão <leste
favor.
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Art. 679. Poderão ·ser tolerados os productos alimenticios
artificiaes. st1ccedaneos ou imHacões dos naturaes, c~cepto
o café c o maUo, qne não Uvercm em sua composição snhstaneias noeiva~ nn prohibidas neste regulamento P trouxerem
nos rotnlos a declaração «Artifieial», <:Tmila~ão:~ ou «Da
·fantasia». em caracteres Uín grandes q11anlo os quo designarem cada producto.
Art. 680. Os que marcarern, derem indicaçõP~i ou rotularem os productos em desaccôrdn com os padrões, typos e defini~õe.s e:slalwlcr~idos neste regulamento, incorrerfl.o na multa
ll'~ 1 :000$ a ~! :000$, .ele\·ada ao dobl'o nas rein1:idcneias.
'Art. (i81. NcnhtlltJ individuo qw~ e;.;teja elirninando
genuens de doenças transmissíveis ou affcclado de dermatose podt~r;'l Udar corn generos alimentiein~. uma vez que, a
cr·iterio da Jnspcelol'ia, possam dalli resultar JtJalcfieios para
a ~:aude vubl iea.
§ 1". Os encarregados ou dirigenl r~s du:3 loeacf> ou cstabcleeimentos de gcncros alimcnticios rcelamarão dm; sou'::l
orllpregado:::> alt1~st.ado mcdwo, para os effcitos dcslc artigo,
ou exigirão IJUe se sulnnotlam ú insvrcçfí.~) pr'la autudliaue
saniL:nia, cabendo, e1n qu:1lqner h~ypothe)c, ú JnspecL·Jr:a a
aoção fiscalizadora.
§ 2°. Aos infraetores do § 1o serão impostas multas de
t>OO~!\ a 1 :000~, dobradas nu caso de rcincidcncia.
Art. G82. Os ge.neros alimentícios importados não poderão
ter sahida dos trapiches, armazens do Cúcs do Porto e de
estradas de ferro, sem prévia inspecção dos funccionarios
teehnicos da Inspcctoria, designados para tal fim.
Paragrapho uni co. As cmprezas ou fi r mas que in~ringi
rern as disposiçõe$ acima, incorrerão na multa de 500$ a
2:000$ e os Junccionarios rcsponsaveis pela demora da inspecção serão punidos com a multa de 50$ a 100$ e o dobro
nas reincidencias.
CAPI'rULO V
DO LABORATORIO BROMA'l'OLOGICO

Ce1·eaes, leguminosas e farinhas
Art. G83. Serão considerados impropr i os para o consumo
os cc:·caes humidos, e os .que tenham sido tratados por oleos
ou graxa~ de qualquer ont?om, os que tragam de mi:;tura sementes d1 versas dus que sirvam para denominar 0 pruuudo,
us. que tenham de m1stura a clavagem do centeio, us contamma~os por bolor2s c outro3 t:ryptogarnos ou infec;lauos por
}Jarasi tos c lavras.
§ 1.
Não está ~omprehendido nesto artigo o arroz dito
<:e~wu1·mz~clo ou pohdo>>, <;!UC po~crá conter oleo vegetal de
hoa qu~lldadc, na proporçao cstr1cfmncnte uccessaria para se
conseguir esc; e beneficiamento .
. ·~ :3" • •\s semente.:. cumesLiveis das leguminosas (feijões
e1:~1lhas, f a v as, ele.), não poderão conter, de misturá, semente~
d1fferent.es das que forem apregoadas, nem quaesquer outras
subslancms extranhas, embora .inocua~..
··
0

•
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§ ao. Não poderão ser expostos á venda os ·feijões e as
favas selvagens que contenham prmctpios cyanhydriCos.
§ 4°. Serão considerados impropdas para o cons,uno as
sementes de Jeguminosas atacadas por bolores e outros cryptogamos, as que estiverem infestadas de parasitos c larva.s e a.'i
que tivtrem soffrido qualquer avaria ou tratame11Lo !JUC lhes
modifique o valor nutritivo.
Art. 684. Os cereaes e as sementes do Iegumino.sas imprestaveis para a alimentação 'humana, sô poderão .ser aproveitados para a alimentação de animaes ou utilizadas para
fins industriaes, depois de desnatm:ados.
Art. 68·5. Será interdicta a venda de farinhas provenien-·
tes de cereaes e outras sementes que não satisfaçam as disposições deste regulamento, bem como das que contenham de
mistura substancias mineraes estranhas, embora inocuas, ou
apresentem amidos diversos dos cvntidos nos cereaes a qu:;}
devam o seu nome. As farinhas humidas, fermentadas, ranci-·
ficadas e as infestadas por parasitos de qualquer especie ~e r fio·
igualmente consideradas improprias para o consumo.
§ 1°. Só sená permittida a venda de farinhas misturadas
ou 'contendo amidos de outros vegctacs si nos recipientes, sncco;:
ou pacotes houver a declaração expressa de «misturada~, devendo, entretanto, predominar, na mistura, a farinha cuj CJ
nome servir para apregoar o producto. Poder-se-á omitUr
qualquer declaração, quando a farinha misturada fôr vendida
sob um nome de fantasia.
~ 2°. A farinha de trigo não devcrú conter IttcnGs de S o/o
de gluten humido nem mais de 14 % de humidade; não deV·erá ainda apresentar acidez que exija mais de 1 cc. de soIuto normal para neutralizar 100 grammas da farinha, e nem
conterá mais de 1gr. ,50 de cinzas.
§ 3°, A farinha de milho (fubá exsiccado) não dcvi.'I'á
conter mais de 12 o/o de humidade, não apresentará acidez
. que exija mais 5 cc. de soluto normal para neutralizar 100
grammas da farinha, nem co11terá muis de 2 o/o de cinzas.
Art. 686. As farinhas julo-adas impropl'ias para o consumo só poderão ser utilizadas para a alimentação de ani·~
maes ou para fins industriaes, depois de desnaturadas.
Art. 687. As farinhas e feculas não poderão conter alu·men, nem productos destinados ao seu alv~jamento.

Massas
Art. 688. As massas alitnent.icia,-; (macarrã'J, aletria e
semelhantes) não deverão ter lllai~3 do IH) c;:_, de humiclad ~ ;·
nem deverão apresentar aciJez que o:\.ija para ncntralb:ar 100
grammas de producto mais c~ e 15 e~. de soluto normal alcalino, nem deverão conter ma:s de 1 o/o de cinzas.
§ 1°. Sm~á permittido o uso de corantes vegcf aes ínocuos
na confecção das massas, sendo, entretanto, prollibidCl apr(~goar
taes productos como p::'eparados com ovos, sem que este-:\
realmeete entrem na mistura da pasta, na prol'orçfío m in; rna
de 150 grammas de ovos (tres ovos) nor kilogramma de fa.rinha.
§ 2. 0 O talharim e os ravióes frescos poaeru:J conter maior
percentagem de humidade.

AC'l'OS DO PóDBit EXÉCUTIVO

737

~ 3u. Serão consideradas improprias para o consumo, as
massas alimentícias humidas, mofatLls, rancosas, parasitadas
ou de qualquer fórma alteradas, bem corno as que contiverem,
de mistura, substancias mineracs estranhas, embora inocuas,
ou amidos e outras subslancias vcgetaes. não declaradas nos
rotulas.
§ 4°. As massas alimentícias não poderão ser confeccionadas com farinhas que não satisfaçam as condicões estabelecidas nos arts. 695 e 687.
1

Pão

Art. 689. 10 pão commum (pão de tribo, pão branco ou
pão viennense) nãü iPIOÓ:erá conter mais de '3'5 o/o de agua
nem apresentar acidez que, para sei~ neutralizada, exija mais
de 8 cc. de soluto normal por 100 gramrnas de producto, nem
conterá mais de 1 o/o de cinzas, excluido dessas o chloreto de
::Jodio, tudo referido ao producto secco .. Não deverá conter
farinhas extranhas, nem ser confecc1unado com restos de pão
velho.
;
§ 1.0 São impropri-os para o consumo os pães queimadoq,
os mal cozidos e os que tenham bolores, parasitos ou qualquer
sujidade.
~ 2°. Será interdido, paJra o preparo do vão, o uso àe farinhás que não satisfaçam as condições estabelecidas no presente regulamento.
§ 3°. Será permittida a venda de pães mixtos e dos velhos,
desde que sejam vendidos oomo taes.
§ 4°. Sob o nome de «farinha de pão» ou «farinha de
rô~ca >>, só sorá permittida a venda de productos obtidos pela
moedura dos pães velhos c torrados, que ainda satisfaçam o
disposto neste artigo.
Biscoitos e productos semelhantes

Art. 690. Na fabricação dos biscoitos o productos :semelhantes, só poderão ser empregadas substancias comestíveis de
boa qualidade, sendo permittido o uso de essencias e corantes
autorizados, em proporções estrictamente indispensaveis, bem
como o emprego de carbonato de ammonio, bicarbonato de
sodio, acidos cítrico e tartarico e crcmor de tartaro.
~ 1°. Não será permittido dar aos biscoitos. e productos
· semélhantes, qualquer denominnção que faça sÍlppôr a presen~~a de substancias inexistentes na sua massa do composição.
~ 2o. E' interdicto, no fabrico ·de biscoitos, o emprego de
farinhas que não satisfar;am as disposições deste regulamento.
o nso de assencias e materias corantes não permittidas, edulcoranten artificjae~. substancias mineraeH extranhas, embora
inocuas e substancias antisepticas ou conservadoras.
§ 3°. Os biscoitos e productos analogns deverão ser acondicionados de modo que a sua comwrvação fique garantida,
s0ndo isolados do eontaclo directo das latas por meio de
p:-qwl impcrmeavel.
~ 4o. Serão improprios para o ronsumn os productos que
aprc::;cdarcm qnalquer sujidade ou signal de alteraçfio e os
que <·::-;1 iYf'rcm contaminados ou infcsf ados por llülorc:::, lat·vas
ou in'icctos.
~~~~~m
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Conservas
Art. 691. Não poderão ser expostas á venda as conservas
alimentares preparadas com materias primas avàriadas,
parasitadas ou contaminadas, ou com os productos de animaes abàtidos em desaccôrdo com este Regulamento. Serão
tambem condemnadas as conservas que por defeito de preparação, de acondicionamento ou por outras causas se lenharn
alterado.
§ 1o. As conservas que forem preparadas com substancias diversas das prescriptas nos rotulos, ou aquellas em
que estas forem substituídas no todo ou em parte por outros
productos, sem declaração claramente expressa no rotulo.
serão oon~ideradas falsificadas.
§_ zo. E' interdicta a addição ás conservns de antisepticos
e substancias conservadora:1, com 8xcepção do ohloreto de
sodio, do salitre~ em pequena quantidade, do vinagre, do assuêar e do alcool de bôa qua~idade, 13endo permittido o tratamento dos legumes e fruclas ~eccas pelo anhydrido sulfuroso.
§ 3°. No reverdecimento dos legumes scccos será toleTado o uso dos compostos de cobre, cujo anionio não seja toxico, contanto ~que, no producto, a dose do cobre metallico não
,exceda a 100 rnilligrammas por kilogramma de substancia
secca~ e figure no rotulo de taes generos a declaração expressa do· tratamento soffrido. Será igualmente tolerado o
emprego dos corantes inocuos perrnittidos, podendo, ncslc
caso, ser vendida a conserva sem nenhuma indicação.
§ 4°. A presenç:1, nas conservas alimenticias, de acidos
mineraes livres, saccharina e seus semelhantes, glycerina, essencias nocivas, substancias mineracs toxica~s e qualquer outra
substancia nociva, justificará a condemnacão do producto.
· § 5°. As latas que contiverem conservas não poderão ter
mais de uma gotta de solda; dGverão ter os cabeços concavos
e serão revestidas interiormente de um induto inatacavel
iJelos ingre.dientes da conserva.
§ 6°. As conservas prepàradas com salmouras, caldas, vinagre, oleos ou banha, salvo casos especíaes, não poderão conter dessas substahcias mais do que um terço do peso total do
conteúdo das latas.
Geléas, assucar, doces e confeitos

Art. 69-2. As geléas, marmeladas, goiabadas e. todos os
productos semelhantes não deverão conter elementos vegetaes senão os dos fructos a que devam os seus nomes,
sendo tolerada a addição de acido tartarico ou citrico em dose
inferior a dois grammas por ldlogramma de producto.
Art. ·693. Será prohibida a presença de amido, gelatina,
agar-agar nas geléas, marmeladas e pastas de fructas, sem
que seja expressamente annunciada tal addição, a menos
que o producto seja vendido sob um nome de fantasia.
§ 1o. Nas tortas e em outros productos de confeitaria,
de duração ephemera, vendidos a granel sob nomes do fantasia, será permittido o uso das substancias geleificantes referidas !Jr:ste nrtign.

iru:lrpenrlr~ntc rJe

qual_rJl.tr>r

peela{ac~o.

ACTOS DO PODEit EXECUTIVO

739

§ 2°. Nos productos mencionados neste artigo, quando
cndidos eom as de:claracões de « coloddo », « arowaLizado »
ou «acidulado», será tolerada a presença de materias '~orantes
e essencias inocuas permitLldas, e t<tmbem quantidad·J maior,
de dois grammas de acido tartarico ou citrico por liilut;l'amma
de producto.
§ :-lo. Sorão considerados falsirica.dos os prou!lcl.o.·; com ..
prehendidos neste artigo, que contenham mais de ;Ju '/o ue
ag·ua, salvo os citados no ~ 1o.
Art. 694. Os papeis de estanho, empregados no acondicionamento das conservas de qualquer natureza, nüo poderão
conter mais de 1 % de chumbo ou mais de 3 % de qualquer.
outro metal, nem as soldas usadas no fechamento c na manu factura das latas para conservas deverão conter 111ais de
i o o/o de chumbo.
Art. 695. O assucar refinado não deverá conter substancias mineracs, nem parasitos de qualque1· especic, detl'ictos
animaes e vegotaes. O seu teôr em saccharose não deverá ser:
inferior a 94 %.
§ 1°. Será tolerado o emprego de quantida{Jes mínimas de
azul da Prussia de bôa qualidade, anil c ultramar para anilar:
oe: assucares refinados.
2°. Será tolerada a venda dos assncares de inferior
qualidade, commercialmente conhecidos sob os nomes de «mas~avo e mascavinho », quando encerrem, no mínimo, 75 o/o de
saecharose, não tenham mais de 6 'ló de humidade, nem mais .
de 3 o/11 de cinzas.
Art. 6,96. Será prohibida a venda de confeitos e preparações assucarada~ semelhantes, que contenham saccllal'ina e
cdulcorantes artificiaes, corante~; syntheticos que não sejam
os permittidos nn paragrapho i o deste artigo, essencias nocivas, substancias mineraes, embora inocuas, plantas on drogas
toxicas, hem como os que se mostrem de qualquer fórma alterados, contaminados ou sujos.
§ i 0 • Será tolerado nos confeitos e p·roductos assucarados o'
uso de corantes vegetaes inocuos, bem como, a titulo precario,
dos derivados do alcatrão da hulha, abaixo referidos, uma ve.z
que estes se apresentem em estado da maior pureza e sejam;
empregados no dose estrictamente necessaria á obtenção d~
colorido.

*

Corantes a que se refere o paragrapho anterior
Corantes roseos:
1°. Eosina (tetrabromofluoresceina sodada).
2°. Eryt.hrosina (tetraiodofluoresceina sodada).
:1°. Roseo bengala ( tetraiododichloroHuoresceina ~odada)'.
CoJ'(r/l(es vermelhos:
.r~ o. Bordeaux ll (a-na;phtaleno-azo-2. naplttol-ô. S. disullonalo de sodio).
~)". Ponrc<m
eryst. (<1.-ilaphlalcno-azo-~. mqolllr)l-6.8.,
disulfonato de sodio).
c;o. Bordeaux S CL suUonato ue sodio-a-naph! aluno-a:to~
~- naphtol-3.6. disulfonato. de sodio}.
7<>. Nova coccina (4. sulfonato de~sôdio-a. naphtaleno ...
a~o-~.·na!)htol, 6.8._ disnlfonato de s_qdio)._
·
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go. Vermelho solido ( 4. sulfonato de s_odio-a. naphtalenonaphtol-6. monosulfonato de sod10) .
9~. Ponceau R:R (oxyleno-azo-2. naphtol-3. 6. disulfonato

azo-2

de sodio).
10. Escaorlate R (oxyleno-azo-2. naphtol-6. monosulfonato de sodio) .
11. Fuchsina acida (trirparaÍnido--diphenyl-tolylcarbinoltrisulfonato de sodio) •
Corante alaranjado:
12. Alaranjado I (4. sulfonato de sadio-benzeno-azo-i.
naphtol).
Corantes amm·ellos:
13. Amarelo naphtol S ('2. 4. dinitro-1. naphtol-7. monosulfonato de sodio).
14. Chrysoina ( 4. sulfonato de sodio-benzeno-azo-resorcina).
15. Auramina O (chlorydrato de amido-tetramethylparadiamido-diphenyl-methana).
Corantes verdes:
16. Verde malchita (sulfato de tetramethyl-diparaamido··
triphenyl-carbinol) .
17. Verde acido J (diethyl-dibenzyl-diparaamido-triphenylcarbinol-trisulfonato de sodio).
Corantes ·'lZUes:
18. Azul de agua 6B (triphenyl-triparaamido-diphenyltollyl-carbinol-t::'isulfonato de sadio) .
19. Azul patente (tetraethyl-diparaamido-mctaoxytriphenyl-carbinol-disulfonato de calcio).
Corantes violetas :
20. Violeta de Paris (mistura de chlorhydriuas do pentamethyltri-paraamido-tripheuylcarbiuol e de hexamethyl-triparaamido-triphenylcarbinol).
21. Violeta acido üB (dicthyl-paraamido-diethylC.ibenzyldiparaamido-triphenylcarbinol-disulfonato de sodio).
§ 2°. Não sendo ultrapassada a dose de um gramma de
csse.nciaes syntheticas por kilogramma de assucar ou por litro
de liquido, serú tolerado o uso dessas e·ssencias, quando da sua
composicão não faça parte nenhuma das substaneias segubtes: eompostos da série pyrica, chloroformio, acido cianhy-·
drico, ethcres uitrosos, nitro-benzol, chloreto e brometo de
ethylo, alcool amylko, salicylato de methylo c aldchydo snlicylico, on qualquer outro ~wducto odorífico que a scicncia
venha a julgar nocivo á saude.
§ 3°. Os confeitos, as balas c os produdos assucarados
congencres, que tenham sido corados, aromatizados ou aciduJados artificialmente com os productos t·olcrados, podcrã.o se;,
vendidos sem nenhuma declaração, sendo, ent.rct.anto, vcdarlo
annuncial-os de fórma que leve o comprador a consideral-o51
como nal•_u·ae::;, aul henlieo~; ou g(•nuinos .
..-\rt. G~l7. No fabrico das drageas e dos profluctos semelhantes se ri tolerado o.• empre.:;o do talco ua. pyopor~·ão. ~a
:tima de uma gramma para mil de prodtwto, e será perJ]ntbda
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a presença de quantidades mínimas de cêra, carnaúba, e.stearina, oleos vegetaes comestíveis, vaselina ou parafina puros,
mas sómente na parte que constituir a capa ou revestimento.!

Sueco de fructas e xaropes
Art. 698. Os suecos de fructos não deverão apresentar
qualquer indicio de alteração ou contamirta(:ão, nem poderão
conter acidos, corantes, edulcorantes ou aromas que não sejam os exclusivos dos fructos a que devam o nome, e não deverão tambem conter substaneias antisepticas e conservadoras
ou substancias mineraes toxicas.
§ 1o. Só os productos que satisfizerem essas condições
poderão ser vendidos como puros ou naturacs.
2°. Os suecos naturaes de fruc.tas, que tenham soffrido
qualquer tratamento ou addição que lhes modifique as propriedades organolepticas, só poderão ser vendidos com a declaração de « commereiaes ~. devendo o fabricante, si assim
julgar necessario a autoridade, declarar nos rolulos qual a
addiç.ão ou o tratamento que soffrer o produ cto.
§ 3°. Si a addição ou o tratamento modificar de modo
notavel as qualidades do sueco. este só poderá ser exposto
á venda com a declaração de «artificiab.
Art. 699. Só os xaropes, preparados com os suceos naturaes de fruetas e assucar, l)tOderão ser vendidos conio puro:;,
sem nenhuma outra declaração.
§ 1o. Os productos preparados com os suecos comrncrciacs
( § § 2° c 3° do art. 698) serão vendidos com a declaração de
<'ommcrciaes.
§ 2°. Será tolerada a venda de xaropes artificiacs, quando
taes nroductos forem addicionados de corantes e essencias
vcrmhtidos e da sua composição não faça parte qualquer substancia nociva á saude. Taes xaropes deverão trazer a declaração de « arti ficiaes », impressa no rotulo em caracteres
nunca menores do que os da denominação do producto.
§ 3°. Será interdicta a venda de xaropes que encerrem
mais de 3 o/o ele alcool em volume, que contenham substancias antisepticas ou conservadoras, ac1dos mineraes livres,
essencias ou materias corantes não permittidas, insectos,
larvas ou qualquer sujidade, ou que apresentem alteração de
qualquer natureza.
.

*

Limonadas e refrigerantes
Art. 700. As limonadas, as sodas, os refrescos e os produetos semelhantes deverão ser feitos com agua chimica e
bacteriologicamente p;)tavel e com xaropes e suecos de
fruc.tas que satisfaçam o disposto nos arts. 698 e 699, empregando-se, para a sua gazeificação, o anhydrido carbonico
industrialmente puro.
§ 1o. Só os productos a.ssim obtidos poderão ser vendidos
como naturaes. pu:oos, sem outra declarac;ão.
§ 2°. Os productos confeceionados com xaropes, fabricados de accôrdo com os §§ 1o e 2°, do art. 699, só po.lerão ser.
vendictos com ·a declaração de « commerciaes :..
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§ 3° •' :Sob a declaração e::q)rcssa . de «artificial~ será
tolerada a venda de producto~ preparado~ com suecos e xaropes artificiaes de fructas, quando c~des satisfiwrem as disposi;;,ücs constantes deste rcgulamt'nto.
§ 4°. Será interdida a venda de limonadas, sodas, rctfrescos c p·:'oductos semelhantes que contenham qualquer substancia nociva á saude, substancias antisepticas ou conservadoras, aci.dos mineraes livres, cssencias ou materias corantes
não permittidas, insectos, larvas ou qualquer sujidade, bem
como os que apresentarem alteração ou eontaminação de qualquer natureza.

Sorvetes
1\.rt. 701.. Os sorvetes deverão ser fabricados com agua
chimica e bacteriologicamente potavel, assucar de bôa qualidade e suecos de fructa·s a que devam os seus nomes ou respectivos xaropes que satisfaçam as disposições deste regulamento.
§ i o. Os cremes e suas variedades só poder·ão ser confeccionados com ovos, leite, chocolate, amendoa5 e outras sc~entes que não apresentem qualquer alteração.
§ 2°. Será t11Ierado, no preparo dos sorvetes, o uso de
essencias e corantes permittidos, uma vez que sejam empregados na quantidade estrictamcnt ~ n~ccs.saria para aro•:Jatizar
ou colorir o pro dueto.
§ 3°. Serão condemnado os sorvetes que contiverem
edulcorantes artifictaes, materias corantes e essencias não
IPe'rmittidas, substancias antisepticas e conservadoras ou
substanCias mineraes extranhr>s, omhora inocuas, qtJnlrwer
sujid:1rlc. on contaminação.
'Aqua

Art. 702. Serão consideradas potaveis as ag~1as que
chimica e bacterjologicamente não accusem indícios de con~t.aminação, nem ap·resentem qualquer anormalidade na sua
c1mposição.
Art. 703. As aguas naturaes, vendidas engnrrafadas, de''erão conter nos rotulos a especificação do lugar e da fonte
donde. provierem. sendo consideradas falsificadas aquellas cuja.
composição se afastar da analyse official da agua colhida na
fonte. Só poderão ser consideradas naturaes as que forem
engarrafadas na propria fonte e expedidas taes oorno emergirem da fonte, sem se terem contaminado.
Art. 704. Nenhuma agua poderá ser exposta á Yenda em
garrafa sem que o proprie.tario, ou a empreza concessionaria
da fonte, prove ter feito as ohras r1e eapt.ação precisas para
ga;:-ant.ir a pureza da ng·ua, chimica c hactcriolngicamente. Havendo dec1ara<;ão expressa. sc.rft tnl rrarla a dccantaç.ão e gazeifi.ca~~o da Dg\1:1. devendo-se rmprrg:-tr, rntfio. para r;:;se fim.
anhyrlridl1 r~lrboni<'O livre rlc imptHCZP-~ on o;:; gaze"'> da propria fonte.
'
Art.. 705. Reservar-se-á o nome de « agua mineral » para
a agua natural a que se attribuam determinadas propriedade~
trherapeut.icas ou. hygienicas.
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§ to. Só serão consiclenulas alcalinas ou alcalino-tr.rrosa~
aquellas que, de bkarbona!ns alcalinos, avaliados em bicarbonato de sodio, ou de alcalino-terrosos, exp:'cssos em eurhonato de calcio, contiverem, respectivamente, no minimo,
Ogr.,20 e O,gr. 1 por litro; e, acidulo-gazosas, as que, de
nnh:ydrido cnrbonico livre, não addicionado, en-cerrarem no
min-i mo :~0:1 cc por 1itro. Sc:·ãn consideraclfls frrruginMas as
que f'Onf iverem, no minimo. 5 rnilligrms. de oxydo ferrico
(Fe 203) por litro.
§ 2°. Só poderão ser annunciadas como radio-activa5 as
aguas que aprese.ntarcm, no rninimo, a radioactiv!dade immodiata de 10 nnidarlcs Machc ou 3,Gi X t·n-,7 Milllcnric por
litro.
Art. 706. Para o fabrico do gelo potavel só poderá ser
utilizada agna chimica e bacteriologicamente potavel. prcviamente filtr·:u1a, não devrndo conter qualqne.r substancia
rxt.r:mlta. embora inocua.
Mel de abelhas

Art. 707. Será prohibida a venda de mel do abelhas alterado, falsificado ou que contenha substancias extranhas de
qualquer natureza, mais de 25 o/o de agua, acidez superior a
5 centimetros cubicos de soluto normal. salvo no caso do mel
de abelhas indigrm~s (condição que deverá constar no rotulo). rlct-rictos de insectos ou outra,:; substancins insoluveis
l>rovenien!cs da sua origem.
Condimentos

Art. 708. Será prohibida a venda de canella, pimenta do
reino ou outras, gengibre, açafrãJ, cravo da India, noz moscada, cominho, herva doce, baunilha e outros productos semelhantes, empregados em natureza ou em pó como condimento, quando não forem genuínos e bem conservados e não
tiverem soffrido qualquer tratamento ou addiçã-o que diminua ou modifique o seu valor.
ParagTnpho unicrL Será fatorada a w·:_.:,t de c~nella, pimenta do reino e pimentão pulverizados, misturados a substancias feculentas, quando se declarar nos rotulos, em caracteres que representem, peloQ menos, tres quartos (314) do
tamanho do maior typo utilizado nas inscripções impressas, a
palavra «feculado~, bem como a proporção de fecula addicio·nada ao producto.
Art. 709. A massa de tomates deverá ser exclusivamente constituída pela polpa dos fructos maduros do Lycopcrsicum esculentu)TI Mill, não devendo conter, além de chioreto de sodio c vinagre, qualquer snbstancia conservadora, ou
outra, embora inocua.
Paragrapho uni co. Será tolerada a presença de plantas
aromaticas, de assucar e de corantes vegetaes inocuos, devendo, neste caso, ser a massa vendida com a declaração de
«colorida'>.
Art. 710. O sal de cosinha deverá ser secco, apresentar.
apenas traços de substancias insoluveis e não conter mais de
1 o/o de sulphato de sodio, 1 o/o de sulphato de calcio e 0,5 o/o
de chloTeto de magnesio.
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Oleos e substancias gordurosas
Art. 711. Será interdicta a venda, para fins alimenlicíos,
dos oleo-s e snbstancias ;;ordm:osas, que estejam de qualquer
fórma alterados, dos que provenham de animaos irregularmente abatidos ou rejeitados nos m<ltadouros, uu de sementes
putrefeitas ou avariadas.
Art. 712. Serão condemnadas as graxas e os oleos comestíveis que contiverem acidos mineraes, subslancias mineraes t·oxicas, carbonatos alcalinos, alume, hydro-carbo ·
nato·s, substancias conservadoras ou agua, substancias im~o
lnvcis no ether c acidos graxos livres Pm quantidade maior do
que a permittida para o producto.
A presença de insectos ou outras sujidades ser:i tambem
motivo para a regeição do produ cto.
Art. 713. A banha deve satisfazer o disposto no decreto n. 4.·631, de .1 de janeiro de 1923 e nestr. regulamento.
Art. 714. Considera-se falsificação verü.ler, sob nome·
especificado, um producto que não seja exclusivamente
constituído pela substancia gordurosa cuja origem animal ou
vegetal servir para apregoar a mercadoria. Salvo o caso de
serem vendidos sob nomes de fantasia, deverão, sempre, figurar nos rotulas que acompanhem taes productos, em typo
de igual tamanho, os nomes das graxas ou dos oleos que constituam a mistura.
Art. 715. A denominação de «azeite doce~, ou simplesmente «azeite», sem antro qnalificativo·, é reservada para
designar o oleo puro, extrahido do fructo ela oliveira. Os demais oleos comestiveis, expostos á venda com a denominação
do fructo ou da semente donde forem extrahidos, não poderão
conter oleos extranhos. sendo int.erdicta a venda daquelles que
apresentarem .qualquer alteração.
Art. 716, Salvo os oleos comestíveis do paiz, ainda mal
conhecid;Js e estudados, serão considerados improprios para
o consumo aquelles cuja acidez exigir mais de 15 cc. de soluto
r:ormal alcalino para neutralizar 100 grammas do producto.
§ 1. Ser.á tolerado o uso da chlorophylla para a coloração
artificial dos oleos comestíveis, quando constar dos rotulas
a declaracão «corado » ou « colorido '>.
§ 2•. Constituirão motivos para a conclemnação dos oleos
comestíveis os citados no art. 71.2.
0

•

Café

Art. 71.7. Será interdicta a venda para consumo, com a
denominação de café crú, de producto que não seja constituído exclusivamente pelas sementes do café, em sua maioria
normaes e privadas dos seus envol torios.
·
Art. 718. Serão julgados proprios para consumo todos os
typos officiaes de café.
Art. 719. Será tolerada a venda das chamadas «escolhas:~>
que não contenham m:1is de 20 o/o, em peso, de cascas, gravetos, e outras impurezas provenientes do preparo do caf'\
nem forneçam mais de seis grammas de cinzas totaes, por
cento.
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Art 720 Os productos a que se refere o artigo anterior,
só poderão ser expDsto á venda, quando torrados ou moídos,
com a declaTação e:xJpressa de «café de 2a qualidade»
Art. 721 . Será tolerada a venda de cafés ou escolhas de
café que contiverem mais de 15 grammas de impurezas accidentaes do beneficiamento, desde que satisfaçam ainda as
condiç.ões do art. 7Hl e sejam expo~~tos á venJa com a dc~i
gnação do «pó de escolha de café», ou «café de 3a qualidade».
Art. 722. E' prohibida a venda de cafés deteriorados, por
qualquer motivo, bem como daqu: lles cujos grãos tenham sido
artificialmente cavados.
Art. 723. 1No momento da tonrfacção do café serú tolerada
a addição de 3 o/o de assucar e 1 o/o do subslaneias gordurosas,
sendo interílicto o uso de oleos mineraes.
Art. 724. O café torrado, em grãos, não deverá conter
mais de 5 o/o de grãos carbonizados.
Art. 725. O café que :iver soffrido qualquer tratamento,
eom o fim de privai-o de parte da sua cafeína, só poderá ser
cx,poç;fo :i vc~nda com a indiea-;ão « dcscafcinaclo » ou «sem cafeína».
Art. 726. Será considerado falsificado o café torrad~· õ
moído que não satisfaç.a o disposto neste regulamento, bem
como o que contenha snbstancias estranhas ou seja misturado
com o pó ct~~ café já esg-otado.
Art. 727. O café torrado não poderá conter. em 100 grammas, mais de 5 grs. de humidade o resíduo mineral mainr de
5 grs. de cinzas, nem fornceor menos de O,gr. 750. de cafeína e
20 grs. de oxtrado aquoso.
Art. 728. Os productos pulverulentm;, embora contenham
elevada percentagem de substancias contidas nas sementes do
cafeeiro, não poderão ser expostos á venda em envoltorio ou
ac•ondicionamento onde se leia a palavra, «café», nem como tal
annunciadoR.
§ 1°. Esses productos não poderão ser preparados nos
estabelecimentos em que se torre ou môa café.
§ 2°. Nos estabelceimentos de torrefa1cção e moagem de
café, não poderão existir, em de'P'osito, quaesquer porções df'
substancias que se possam utilizar no preparo ou composição
de taes produ ctos.
§ :3P. Só poderá ser vendido ás ·Chícaras, sob o nome do
ca:fé, o infnsn preparado com o pó de eafé torrado e que contenha, no minimo, por litro, 2t01g.rs. do cxtracto secco, deduzido o
assucar.
Art. 729. Serão considerados entre os productos fraudulentos os envoltorios das sementes e a palha do café
o

o

o

o

Chá, rnate e guaraná

Art. 730. Será prohibida a venda, para consumo e soh o
nome de «chá», do producto que não seja exclusivamente originaria do Theasinensis L., sem qualquer alteração ou avaria
sendo interdicta a addiçã.o de folhas já esgotadas ou de outro~
vegetaes, bem como a coloração artificial do producto.
Art. 731. Sob nome de «mate» s6 poderá ser vendid,)
o producto exclusivamente constituído pelas folhas das diversas rspccies dn Jlex qne fornecem a hrrva-matc senrlo
absolutamente interdicta a addição de ~olhas de outros ve-
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gctaes, hem como a venda de !J}rodu_ctos esgotados em parto
ou no todo e dos que tenham soffrídó qnalquer alteração ou
uvaPia ou sejam artificialmente coloridos.
Art.. 732. As bebidas vendidas com o nome de c: chá:. e
«mate~ só poderão ser,· respectivamente, productos da infusão
das especiarias que satisfizerem as condições dos artigos anteriores.
Art. 733. Sob o nome de «guaraná'>, sem outra designacfio, só poderá ser vendida a bebi·da feita com o pó do gua
ran.í., gr.nuinn, sendo tolerado o uso de extractos de guaraná,
quando forem préviamente approvGdos pelo Dr.partamento
Nnrionnl d1• Snúdc Publica.
Cacau e chocolates

Art. 731,. A denominaQão de pasta de cacau c cacau em
pó só p.1derá ser attribuida ao producto obtido com cacau
genn i no, l ívrc de seus envolLorios, e que contenha, no mínimo,
50 o/o do materia gordurosa.
Paragrapho unico. O cacau soluvel ou solubilizado não
poderá conter menas de 20 o/o de gordura, nem ser addicionado de mais de 5 o/o de carbonatos alcalinos.
Art. 735. Será permittida a venda, com a declaração de
c:choeolate desengordurado>>, do que tiver menos de 15 o/o
de manteiga de ·cacau, não podendo, entretanto, conter meno<:i
de 1,0, o/o dessa gordu!'a.
Art. 736. O cacau e o chocolate não deverão conf.~r
amidos ou gorduras extranhas, materias corantes, substancias
mineraes ou qualquer outra destinada a augmentar o peso
do producto ou a supprir a falta de cacau ou de algum de
seus ca:rnponentes.
§ i o. Será tolcr:::da a venda de cacau e chocolate com
amidos e~:tranhos, substanc.ias medkamentosas ou outras
inocuas, quando fôr declarada nos rotulos a áddição feita, em
caracteres que representem, no minimo, 213 do tamanho do
maior typo impresso no pacote. Tacs prorluctos não deverão
cont0r menos de 20 o/o de cacau.
§ 2°. Os productos confeccionados com c.acau e one contiverem mais de 68 o/o de assucar não poderão ser vendidos
sob o nome de chocolate, a menos que tenham sido preparadns com cacau de:;;eno;nrdnrádo e sejam vendirlos eom esta
declarà~ão ou com a d:~ « infel'ior qualidade».

Vinhos
Art. 737. Sob o nome de vinho, sem outra designação,
só Rerá permittida a venda do producto obtido pela fermentação alcool ica, parcial ou total da uva, do sueco de uva madura e sã (mosto), sendo tolr,rada nos vinhos nacionaes a
addíção ao môslo, de assucaJ· puro invertido, proveniente de
assucar puro, na proporção cst.rictamenlc nf•cr~c.:r.:aria. ú vinificaçã>O, conforme será discriminado.
§ 1°. Os vinhos deverão ser vendidos com a declaração
da origem e da colheita, sendo considerados falsificad:)s aquelles cuja compGsição muito se afastar dos padrões estabelecidos.
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§ 2.,. !A: percentagem de sulfatos, avaliada em sulfato de
potassio, !lfio deverá exceder de dois grammas por litro de
vinho de pasto e quatro grammas para o.s de sobl"~me$a ou
Jicoroso.s, sendo interdicto qualquer tratamento destinado a
roduzir oJ teor dos sulfatos.
§ 3°. Os vinhos não poderão conter, por litro, mais de
350 milligrammas de anhydrido sulfuroso total, nem mais de
20 milligrammas ào mesmo composto livre, sendo int.erdicta a
addição de qualquer substancia destinada a reduzir o teor de
acido sulfuroso livre ou combinado.
§ 4°. E* interdicta a addição ao vinho de subs.tancias
nxtranhas, corantes de qualquer natureza, agentes conservadores ou anUsepticos, glycerina, acidos organkos ou mineraes e seus compostos. edulcorantcs arUficiaes e qualquer
snhst~,ncia que possa prejudicar a saude do consumidor.
§ flo. Sã.o improprios para o consumo os vinhos aft.~n
g-idos de azedia, amargor, toldagem ou de qualquer outra rnodifiraf;ão, que os faca considerar como pro duetos alterados.
~ 6°. Serão considerados azedos ou acetificados os vinhos
que apresentarem acidez volatil. calculada em acido acP.tir'o.
superior a dois grammas por litro. ou presenca do mycoderma
a>cetico, sendo a azcdia confirmada pelas propriedade.~ ortranolepticas. As demais alt.erações serão confirmadas pelo exnrne
no microscopi 0 e pehis propriedades do vinho.
Art. 738. O vinho ao qual se tiver ajuntado assucar.
sem addiçião de agua, poderá ser vendido sob a denominação
de «Vinho adocado:..
Art. 739. A addição de assucar e agua aos môstos, com
o fim exclusivo de diminuir a acidez demasiada dos vinhos ou
de facilitar a fermentação, deverá ser feita de forma que
o producto resultante não apresente a relação entre o alcool.
~m neso, e o extracto reduzido superior a 5. não podendo o extracto reduzido ser inferior a i6 grs. por litro para os vinhos
tintos e i2 grs. para os brancos. Esta tolerancia só é estabelecida para os vinhos de producção nacional.
Art.. 71 O. Os «vinhos doces:., obtidos pela coneentraç!io
dos rnôstos e sna conse,anente fermentacão parcial ou total.
taes como o de 1\falaga, Tocay e os diversos moscateis, so poderão ser expostos á venda quando pr~vierem realmente do
paiz productor.
Paragrapho uni co. Os c:vinhos secco~~. como o do Porto.
da Madeira, Xerez, Rheno e outros, satisfarão as mesmas
condições flUO os «vinhos doces'>, quanto á sua origem e genn in idade.
Art. 741. Os vinhos fabricados com passas deverão ser
vrndirlos ~oh a declaração de «vinho de passas~.
Art. 7.i2. Os vinhos espumantes serfto fabricados com ()
mosto de vinho ou com vinho que satisfizer o disposto no
art. 737, sendo permittidas as addi~,:õcs usu'les sem qualryncr
drelaracão.
Ari. 7-13. Aos produ ctos obtidos exclusivamente da fermr..nfação alcoolica do sueco de fructas nacionaes, observados
oc; mcsmoE1 preceitos QlJe os referentes á vinificação da uva,
TJOder-se-á attribuir o nome de vinho, desde que seja r.xore.~;
samente declarado o nome da fructa que lhe servir de origem.
sendo considerados falsificados os que tiverem soffrido addição
de qualquer substancia e os que não trouxerem, nos rotulos, a
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declaração do nome da fructa, impresso em typo de igual ta ..
manha ao da palavra «vinho».
Art. 7 44. Os vermutos fabricados com vinhos natura'_'"-.
ainda 'quando addicionados de alcool e de assucar, poderão ser
expostos á venda com a denominação de « vinho-vcrmuto »,
desde que não contenham mais de 18 o/o de alcoool, em volume.
§ 1.". E' interdicto o uso de substancias e drogas toxicas
ou nocivas na fabricacão dos vermutos.
§ 2". As bebidas "semelhantes ao vermuto, não fabricà.das
eom vinhos naturaes, a menos que sejam vendidas sob nomee
de fantasia, só poderão ser expostas á venda com a deelaração de « artific.iacs » ou de «fabricação bt'asileira », quando
feitas no paiz.
_
Art. 745. O vinho deverá satisfazer o disposto no decreto
n. 4. 631, de 4 de janeiro de 1923, seu respectivo re.gulamento,
e decisões do l\'Iinisterio da Agricultura.
Cerveja

Art. 7 46. Só será vendida sob o nome de c cerveja» a bebida obtida pela fermentação alcoolica de um mosto fabricado com lupulo e cevada maltada, addicionado de fermento.
Paragrapho unico. Quando o malte fôr substituído no
todo ou em parte por outros cereaes maltados, não poderá a
cerveja assim ·:lbtida ser exposta á venda senão com a declaração, no rotulo, ao nome do cereal succedaneo.
Art. 7 47. E' prohibido. na fabricação 'tia cerveja, o em]Jrego de succcdaneos dr lupulo c dos cereacs, de materias
corantes ext:·anhas, a não ser o cararneln, de suhsl.aneias (~dul
corantes artificiaes, de matcrias neutralizantes, de alcool e de
agentes conservadores e antis~plicos, salvo o anhyclrirlo ::dfuroso em proporção que não ultrPpasse 20 milligrammas por
litro de cerveja.
Art. 7 48. A cerveja deverá ser fabricada com nm môsto,
cuja concentração seja CJmpativel com o seu typo, não devendo ter mais alcool do que extracto.
Art. 7 49. Serão condemnadas as cervejas que se mostrarem contaminadas, contiverem larvas. detrict:Js de insectos
e outras sujidades, bem como as que apr~sentarem qualquer
signal de alteração.
A.guardentes e licores

Art. 750. As «aguardentes» e os productos semelhantes
deve.rão ser r.llidatiosamonte roctifiradm; c1e rnoàn a não r.onterem como componentes secundarias, mais de cinco grammas
por litro, referidos a·::> alcool absoluto, deduzida destes componentes a acidez volatil; a quantidade de alcooes superiores
não poderá exceder a 1gr,50, referida lambem ao litr3 de
alcool absoluto.
Art. 751 . As aguardentes, licores, rata fias e produ c tos
semelhantes poderão ser artificialmente aromatizados e corados com csscncia~ r cnrantL~s pPrmifJidos. cmJH'f';~:ailns na
dóse rstrictamPrüc nrccssari<.l. ser1do. onl ret anto. inh~rd i ela a
addição de acidos P1ineraes livres. corant.es, substancias mineraes ou organicas nocivas, drogas e esfiencias prejudiciaes
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Art. 752. E' interdicta a venda de aguardentes e produetos semelhantes com designações que induzam os consumidores a uma falsa indicação da sua origem, sendo, entretanto, tolerada a venda, sob o n"ome de conhaque, de aguardentes fabricadas com uvas nacionaes, uma vez oue no rotulo
se imprima: «fabricação brasileira:b.

Art. 753. Os vinagres deverão ser vendidos com uma
designação indicadora do producto que servir para a sua fabricação.
§ 1o. A denominação «vinagre'->, sem outro qualificativo,
será exclusivamente reservada ao producto da fermentaçã·J
acetica do vinho. Este producto deverá encerrar os elementos
do vinho com as ·modificações provenientes da acetificação e
não poderá ter, por litro, menos de oito grammas de extraeto,
deduzido o assucar, menos de í gramma de cinzas, nem mais
de 1 o/o de alcool em volume.
§ 2°. Os vinagres de alcool, obtidos pela fermentação acetica de diluições de alcool, deverão ter, no minimo, 6 % de
acido acetico. Os demais vinagres não poderão conter menos
de 4 o/o de acido acetico.
§ 3°. Os vinagres devem sor límpidos e não conter grande
quantidade de· anguillulas~ nem formações cryptogamicas visíveis a olho nu, detritos de insectos ou outras sujidades.
§ 4c. Serão condemnados ns vinagre!! que contiverem
acidos organicos extranhos, acidos mineraes livres, substancias
empyrcumaticas, essencias ou aromas artifidaes, substancias
mineraes toxicas, agentes conservadores ou antisepticos e materias corantes que' não se,jam as vegetaes permittidas ou o
caramelo.
Disposições geraes

Art. 754. São consideradas substancias nocivas 03 compostos de arsenico, antimonio, alumínio, baryo, cadmio, cobre,
chromo, chumba, os soluvois de estanho, estroncio, uranio e
zinco, os acidos mineraes livres, os fluoretos e fluoboratos,
os acidos benzo0ico, salicylico, oxalico, cyanhidrico e picrico
e suas combinações, o formal e seus derivados, o abrastol, a
saccltarina, a sucramina, a dulcina c similares, as saponinas, as
picrotaxina.s, a noz-vomica, as coloquintidas c a berberina,
· a gomma-gutta, as côres do aconito o da pbytolacca, o aloes e
os princípios activos do cok.hico, a nitrohcnzül3, as bazes pyridicas, as essencias e os corantes artificiacs, não permittidos,
e quantas substancias mais a scie.ncia tenha ou venha a ter
como nocivas.
Art. 755. As analyses de contra-prova ou de perícia
contradictoria serão feitas dentro do prazo de trinta dias,
contados a partir da data da condemnaçãa do producto, sondo
utilizadas para tal fim as amostras depositadas no Laborntnrio Bromatologico.
Paragrapho uni co. Essas amostras só serão entregues a
quem de direito, mediante rEcibfl, e por ordem cxpre:;!Sa elo
juiz competente.
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Ar~. 756. As sobras e duplicatas de amostras dos produetos analysados serão inutilizadas, si não forem reclamada::;

pelos interessados no prazo de 6Q dias, contados da data da
terminação da analyse.
§ 1°. Taes productos só serão restitui-do~ mediante recibo
e a quem a;prescntar documento que prove ter sido paga <l
analyse.
§ 2°. As amostras de productos condemnados ou julgados
improprios para o consumo não serão restituidas, salvo para
o exame de contra-prova.
Art. 757. Não poderão ser importados do estrangeiro
productos alimentícios, bebidas e condimentos que não satisfàçam a legislação dos paizes de onde procederem c as di :;posições deste regulamento.
Art. 758. Salvo para attender á Inspectoria de Fiscalização
de Generos Alimentícios e ás solicitacões de autoridades eornpetetites, as analyses só serão executadas no Labo:--atorio Bromatologico depois que o interessado tiver pago, no Thcsouro,
por meio de guia extr.ahida na Secção de Contabilidàdc do
Departamento, a taxa competente, fixada na t.abella que aeompanha este regulamento.
CAPITULO VI
DOS ES1'Al3ELECIMENTOS INDUSTRlAES OU COMMEHCIAES
NEROS ALIMENTICIOS

DE

UE-

Art. 759. Os estabelecimentos industriaes ou commerciaes onde se fabriquem, preparem, vendam ou depositem
generos alimentícios ou bebidas de qualquer natureza, ficarãt>
sujeitos, no Districto Federal, ás disposições deste regulamento.
Art. 760. Nenhutn local poderá ser destinado â produccão, fàbnco, preparo. armazenagem, deposito, venda ou
consumo de generos alimentícios sem o prévio assentimento
da Inspêetoria de Fiscalização de Generos Alimentícios.
§ i o. Todo o ·estabelecimento de generos alimentícios a
installat .. sé~ !;Ó poderá funccionar depois de registado na Inspectoria de Fiséalização de Generos Alimentícios.
§ ~. Os eJtabelecimentos que já estiverem funccionando
serão obrigados a requerer registro no praso de 60 dias, a
contar da. data da t>tiblicação deste regulamento, prorogavel a
juizo do Director Geral do Departamento, c.orn recurso para o
Ministro da Justiça e Negocias Interiores, até o maximo de
tso dias.
§ a•. Aos infractores desh~ artigo e paragraphos será
imposta a multa de 500$ a 3 :t0·00$000.
Art. 76i. Além das disposições concernentes ás habilaQões em geral e a quaesquer outras que lhes sejam applicaveis neste regulamento, serão exigidas as seguintes, noa
predios em que estejam funccionando ou se pretendam installar estabelecimentos industriaes ou commcrciacs do gc-ueros :1limenticios:
O:) ::(·, 11odetão servir de dormitorio, moradia; ou domicilio quando dispuzerem de aposent.os especiaés para tal fitn,
separados da parte CO!Jlmercial pu jnd~~t.tia~ .~~ Pref!io;
_.
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as abel'Luras para o exterior terão bandeiras, de almaxima de cincoenta centime;tros, téladas á prova de
iusectos.
c) as latrinas, privativas para cada sexo, na proporção de
uma para cada. g~:upo de vinLe pc~sôas ou fracção, terão as
aberturas teladas á prova de moscas e as portas 1providas de
mollas que a.s mantenham fechadas.
d) haverá, sempre que a autoridade sanitaria o julgar
nccessario, torneiras e ralos dispostos de modo que facilitem
a lavagem da pàrte commcrcial ou industrial do predio, na
propoi'ção de um ralo para cada cem metros quadrados de
piso ou fracçãu, providos os ralos de apparelhos para rete~
as maLerias solidas que serão retiradas diariamente;
e, as latrinas e mictorios não poderão ter communicaçã0
direcLa com os comparl.imentus m11 que se preparem ou fabriquem generos alimentícios;
f) haverá não só lavatorioOs, em numero determinado pela
àutoridade sanitaria, eom agua corrente, para as mãos e o rosto,
eomo tambem compartimento especial para vestiario dos operarios·
y) os compartimentos em que se preparem ou fabriquem
generos alimentícios, devertlo ser .revestidos de ladrilhos
brancos vidrados, até á altura de dois metros e cinooenta centimetro~;
·
h) os compartimentos de habitação não poderão se commuuicar directamenU~ com a~ lojas, armazens ou compartimentos de manipulação, nem com dependencias que ~bram
para aquellas;
i) as armações distarão do piso vinte centímetros no
miuimo, e os balcões serão de marmorc, lava ou substancià
similar.
§ 1... Nos estabeleci111entos quê já estejam ftinccionando,
as exigencias deste artigo serão cumpridas dentro do praso
qué fôr fixado pela autoridade sartitaria, até o maximo de
oito mezes.
·
§ 2... Os infractores deste artigo serão punidos com a
multa de 200$ a 1 :000$000.
Art. 762. Nenhuma substancia alimenticia, em condições de l:ler ingerida, sem ulterior oocção, poderá ser exposta
á venda sem estar protegida corf.ra as poei.ras, as moscas e
outros insectos ou quaesquer animaes, mediante caixas, ar~
mario0s, dispositivos envidraçados ou envolucros especiaes, de
modelo approvado pelas autoridades sanitarias, sob pena de
multa de 100.$ a 50ü$ e do dobro na reincidencia.
Art. 763. E' expressamente prohibido ter ou vender substancias nocivas á saude. ou que sirvam para a falsificação de
productos alimenticios, nos locaes em que se fabri,quem, preparem, acondicionem, guardem ou distribuam gcncros alimcnticlos.
Paragrapho uni co. Além da apprehensão de taes substancias. serão os infractores passivei~ da multa de 1 :000$
a 5:000$ e do dcbro na reincidcncia.
Art. 7G4. Quando, em qualq~er estabelecimPnto indust l'ial ou counnercial de generos alimenticios, a autoridade sanitaria verihoar que, além do ·_coinmerci() ou industria para
que fô1' especialmente licenciado, ha.iá apparelhagem e elementos pa:ra fals•ifi_ca-ção ç!e prpductl:!s, ápplieará ao·s respon,~tua

b)
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saveis a multa de 1 :000$ a 5:000$ e do dobro na reincidencia, sem prejuizo da competente aoçãu criminaL
Art.. 765. Os product:as alimentícios de fabrico uniforme
e composição fixada em analyse prévia, que forem considerados falsificados ou alterados em analyse de fiscalização,
•Serão de~de logo in~ ·rdictos ao consumo publico.
§ 1°. Os fabricantes serão multados em 1 :000$ a réis
5:000$000.
§ 2°. Decorridos 10 dias da publicação official da. ana-

lyse condemnatoria, os que tiverem á venda ou em deposito
o producto condemnadq incorrerão na multa de 1 :000$ a

5:000$000.
Art. 766. Os productos, referidos no artigo antecedente,

quando novamente fabricados, não poderão ser expostos ao
cansamo sem outra analyso prévia e uma tarja nos rotulos,
que os differencie dos anteriormente condemnados.
Art. 7·67. Todos os generos alimentícios, expostos á venda
em vasilhame ou pacotes de qualquer natureza, serão rotulados.
§ i o. O rotulo deverá trazer o nome do fabricante, o
Jogar da fabrica ·e a marca do producto, c será disposto de
tal modo que não possa ser substituido ou retirado.
§ 2°. Os productos encontrados em desaccôrdo com o
dispositivo acima serão apprehendidos e analyzados no Laboratorio Bromatologico e, quando considerados bons para
o consumo, só poderão ser expostos á venda, depois de .paga
a multa de 200$ a 1:000$000.
§ 3°. Quando o Laboratorio Bromatologico julgar alterados, falsificados ou deteriorados tacs productos, os vendedores ou depositarias serão multados em 200$ a 5 :000$ e no
dobro na reincidencia.
Art. 768. Os pr::>ductos alimentícios que contiverem ele_mcntos cxtranhos, inherentes á producção ou origem, não
susceptíveis de beneficiamento por processos industriaes, pode:·ã0 ser expostos ao consumo publico, devidamente empacotados e com os dizeres «qualidade inferior», Impressos em
grandes caracteres nos respectivos envoluc-ros, uma vez que o
teor em impurezas não ultra~passe a percentagem estabeleci:::la
neste regulamento para cada es,pecie.
Paragrapho unico. Quando o maximo de impurezas estabelecidn fôr ultrapassado, ns productos serão _ponsiderados
falsificadoo e os fabricantes multados em 1 :000$ a 5 :'000$000.
Art. 76n. Não será permittido o emprego de jornaes, papeis velhos ou quaesquer impressos para embrulhar generos
alimentícios. desde que fiquem ou possam fiear em contacto
directo com estes, sob pen~ da multa de 50$ a 20C'$ c do dobro
na rcincidencia.
Art. 770. Nos C~)tabelccimcnfns onde :_;e manipulem, preparem ou fabriquem productos alimentícios é prohibido, sob
pr>na dr> muHa d<> flOSf; a '!OO!fi (' elo rlohro na rcimliclencia :
a) fumar;
b) varrer a secco:
c) permittir a entr::~da ou a pm'nJUIH'llL' ia de t~Üt s ou
quaesqucr animaes.
Art. 771. Os ap:parelbos, instrumentds de trabalho, ptensiliós e o vasilharime emprttgados nó preparo, fabri'éo ou eiiva-
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silhamento de prodbêltos alimenticios
serão de material
inocuo e inatacavel.
Art. 772. Nos estabelecimentos onde se fabriquem ou
preparem, vendam ou depositem generos alimentícios haverá
depositas metallicos especiaes, dotados de tampas de fecho
hermetico para a collecta de rcsidnos, sob pena da multa
dr~ 10WS a' 1 :011_>0$ e do dobro na reincideneia.
Art. 773. A venda ambulante de sorvetes, refrescos,
do1ces, pasteis e similare_s só será permittida quando esses
productos forem preparados em estabelecimentos legalmente
lir-enciados.
Paragrapho unico. Serão considerados de procedencia
clandestina, e como tal passíveis de apprehensão e inutilização, os productos expostos á venda ambulante em desaccôrdo com a disposição acima.
Art. 77 4. Os vehiculos de transporte ou de venda ambulante de generos alimentícios deverão ser construidos de
modo a preservar os generos de qualquer contaminação, e
mantidos na. mais rigorosa limpeza.
§ 1o. E' prohibido transportar
ou deixar em caixas,
oestos, ou em qualquer vehiculo de oonducção para venda,
·assim como em depositas de generos alimentícios, objectos
P-xtranhos ao commercio do producto.
§ 2°. Os infractores deste artigo e paragrapho serão punidos com a multa de 100$ a 5100$ e do dobro na reincidencia.
sendo os productos inutilizados.
Art. 775. Não é permittido aos conductores de vehiculos,
ou aos seus ajudantes, repousar sobre os generos que transportem, sob p-ena de multa de 50$ a 200$ e, no caso de reincidencia, .será apprehendida a licenç-a pela 3JU1toridade que
verificar a infracção.
Art. 776. E' obrigatorio o mais rigoroso asseb nos estabelecimentos commerciaes ou industriaes de generos alimentícios, e pela sua falta ficam os respectivos donos sujeitos á
multa de 200'$ a 1 :00;0$ dobrada na reincidencia.
Art. 777. Os individuas empregados na venda ambulante
ou no transporte de generos alimentícios deverão apresentarse com trajes rigo.rosamente limpos.
Art. 778. Os empregados em estabelecimentos de generos
a.limenticios serão obrigados, sob pena de multa de 10$ a
100$ e do dobro na reincidencia:
a) a apresentar, annualmonte e toda vez que a autoridade
sanilaria julgar conveniente, attcstado medico certificando
não soffrerem de doenças transmissíveis;
b) a exhibir attestado de vaccinação anti-variolica;
c) a usar vestuario e gorro brancos durante o trabalho;.
d) a manter-se no mais rigoroso asseio.
Paragrapho unico. A autor.idade sanitaria inmcará, em:
cada caso, quae·s os empregados sujeilos á exigencia formulada
na lettra. c do presente artigo.
Art. 779. Os eml)regados que forem pumaos repetidas
vezes por falta de a.sseio não poucrão continuar a lidar com
generos alimentícios.
Leis de 1923- VoL III

48

ACTOS 1>0 PODER EXECUTIVO

SECÇÃO 1

Fabricas de doce.ç e de massas, refinarias, padarias, confeitarias e estabelecimentos conaene1·es
Art. 780. As fabricas de doces e de mass~J.s. as refinarias, padarias, confeitarias e os cstabelccimenfos congeneres deverão ter:
a) o piso revestido de ladrilhos de L:Üres claras, COlll inclinação para o escoamento das aguas de lavagem;
b) as paredes das salas do elaboração elos product.os revestidas de ladrilhos brancos vidrados até a altura de dois
metros e cincoenta centimetros e d'ahi para cima pintadas de
côres claras;
c) os angulos das paredes entre si c tl~stas com fJ piso
arredondados;
d) as salas de preparo dos prndudns e1tm :.s janellas c
aberturas teladas ú prova de moscas.
Art. 781. As chammés das padarias e dos estabelL~ci
mentos indust.riacs de genNos D' · IWTt ti cios devm'ão ficar no
minimo dois metros ncllno. da :nais alia cumicira em nn1
raio de trinta metros.
Art. 782. Os fórnos, quandJ ncccssado, ;;,erão provi.JIJH do
dispositivos fumivoros. de modo que evitem a producc;.üo de
fagulhas ou fumaça nos compartimentos de trabalho.
Art. 783. Os fórnos, as machinas e as caldeiras serão
installados em compartimentos cspcciaes. ficando isolado&'
cincoenta centimetros pelo menos das paredes proximas.
Art. 78í. Não poderá ser lcwantada const.rucçüo alguma
sobre os fôrnos das padarias e dos cslabclecimcntos congeneres, a não ser a colJcrtnra dcstinnda a prolr~~el-us.
Art. 785. Nas padarias 2 nos demais estab0lcrllmentos industriaes, que empreguem eombustivel para fabricação de
productos, hnvcr:i local proprio para deposito dellc.
Art. 786. As padarias, fabricas de mas"as e doces, refinarias e est.abclccimcnt.os congerwres. terão, para as farinha.;
e os assucares, um deposito especial com o piso e paredes la-·
drilhadas e as aberturas protegidas por telas de arame que os
defendam contra os r a tos e insect.os.
Art. 787. As pndarir.,s c os estabelecimentos industriaes
com funccionamento noef.urno terão um cot11partimento especial que receba ar c luz directamentc do exterior c sirva de
alojamento ou dormitorio para os· operarias.
Art .. 788. Nas padarias, confeitarias, fabricas de massas e
de dO'ccs c estabelecimentos congr•ncrcs t) nb:··:;::l()rio o em-·
prego de amassadciras mecanicas.
Art. 789. Nas fabricas de massas, O li nos c;;;tahclccimen·tos
congcncres, a scccagcrn elo~ procluct o.·; dcvcrú ser feita pot'
meio de estufas ou canmras do mouolo approvados, sem qualquer monopolio, pelas autoridades sanitarias, quando a situação da fabrica 11ão pcrmiLtir a exsiccnçfío ao ar livre.
Art. 790. As c amaras de scccagem terão:
a) as paredes ladrilhadas até dois mctro5' e cincoenta
centimetros do altura e d'ahi pura cima pinladas de cores
claras;
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b) o piso ladrilhado, qualquer que seja o andar, em que
estejam·
·c) ~s aberturas para o exterior envidraçadas.
Art. 791. O preparo das massa, doces e demais pl'odudos será feito por processos mecanicos, restrin;;indo-se
o mais possível o uso das mãos.
Art. 792. 'rodos os apparclhos, utensilios e inslrumentos
de f.raballlo. empregados no 'Preparo ou na fabricação de
docP,:;,', massas c mais 'Pl'Ocluclos serão de material inocuo ~)
inatacavcl.
Art. 793. Os locaes c as apparelhagens de fabrico e ~cc
eagcm deverão conservar-se perfeitamente limpos, mediante
lavagem periodica com agua qncntc, para o que scf'iio instalbdos ralos c torneiras em numero e situação aceonlcs com
a extensão do negocio c com as ~condições do predio.
Art. I~H. As massas ele secca~em deverão ficar sobre
prateleiras de ferro zincado ou sobre armações de madeira
revestidas de zinco, installadas dentro das camaras ou nos
locaes apl'opriados, quando as camaras puderem ser dispensadas, sob pena da multa de 200$ a 1 :000.$ e do dobro na reincidenc.ia.
Art. 795. As massas, as caldas e outras substancias em
preparo ou já preparadas, emquanto não utilizada~·, deverão
ficar ao abrigo das poeiras, das moscas e de quaesquer ccntaminações, sob pena de serem inutilizadas e multados os
rcsponsaveis em 200$ a i :000$ e do dobro na rcincidencia.
Art. 796. Os filtros, empregados na refinaçãJ de a&sucar,
serão desmontados, quando necessaria a sua lavagem.
Art. 797. As caldas para doces, depois de preparadas, não
deverão ficar em deposito por prazo superior a 48 horas.
Art. 798. Os vães e bolos, logo após a sua fabricação,
serão conservados ao ahl!'igo das poeiras, das moscas e de qualquer contaminação.
Paragrapho unico. Incorrerão os infractores das disposições acima na multa de 200$ a i :000$ e do dobro na reincidencia.
Art .. 79;9. Os papeis para embrulhar doces, hnmbons,
.Laias e demais productos deverão ser 'conservados au abrigo
das poeiras e das mosca.s ou de qualquer contaminaçüo, sob
pena do multa de iOO$ a 500$, em que inconcrão os inf.ractores, .e do dobro na reincidcnc.ia.
Art. 800. A& latas e os frascos, empregados para o envasilhamento de doces, serão préviamente esterilizados, sob
pena da multa de iO;O$ a 500$ dobrada na reincidencia.
Art. 801. Nas· refinarias só será permittido, no fabrico
de as·sucar, o emprego de sangue que tenha certificado da sua
vrocedencia, fornecido pelas autoridades sanitarias, no qual se
mencione a hora da matança elos animaes de que proceder.
§ 1o. Antes de utilizado, o sangue será guardado crn dcposi tos estanques, hermeticamente fechados.
~ 2". IncorrNão, os infractorcs do disposto a c mta, na
multa de 200$ !l 1 : <)tUü$ dobrada na reincidcncia.
Art. 802. Não poderá ser empregado, no fabrico ac assucar, sangue deteriorado, o qual deverá ser, quando. encontr~d0
nas rcrinarias c demais estabelectmcrüos, summar.1amcnte mutilizado, multando-se os responsaveis en1 200~ a 5:00.0$ e no
dobro na reincidencia.

756

ACTOS DO PODER EXECU'l'!YO

SECÇÃO li

Fabricos de cervejas, aguas gazm~as e estabelecimentos congeneres
Art. 803. As cervejarias, fabricas de xaropes, gazosas, licores e outras bebid~s, deverão ter as paredes dos locaes em
que a autoridade o determinar, revestidas de ladrilhos 4 e coroclaras até a altura de dois metros e o piso ladrilhado.
Paragrapho uni co. Quando a apparelhagem de fabricação
fór disposta em anda 'es. estes deverão ter o ;Jiso impermeabilizado.
Art. 804. A lavagem da vidraria deverá ser feita em agua
continuamente renovada, por meio de machinas apropriadas
e bygienicas.
Paragrapho unico. As autoridades sanitarias marcarão
um prazo razoavel para que cesse o emprego das garrafas de
occlusão por meio de espheras vitrea.s.
Art. 805. Haverá depositas especiaes, á prova de mosca-;
e ratos, para as substancia.s empregada;q como materia prima.
Art. 806. Será obrigatorio, para a agua e as caldas utilizadas na fabricação, o aso de filtro de modelo approvado
pelas autoridades sanitarias que não poderá exigir modelo
que importe em monopolio de fornecimento.
Art. 807. As cubas de fermentação, as tubulações. aq torneiras e os apparelh.os serão de material inocuo e inatacavel.
Art. 808. As cervejas e demais bebidas de percentagem
alcoolica inferior a cinco deverão ser submettidas á pasteurizacão logo r.pós o seu engarrafamento. -sob pena de multa
de 1:000$ a 5:000$ e do dobro na reincidencia.
SECÇÃO 111

Boteis, restaurantes, botequins e estabelecimentos congeneres
Art. 809. N·:>s boteis, restaurantef,, botequins e estabelecimentos congeneres, além das disposições concernentes ás
habitações em geral, será obrigatorio o seguinte:
a) as copas e as casinhas terão o piso ladrilhado, qualquer que seja o andar em que funccionem, e as paredes ravestidas de ladrilho branco vidrado, até dois metros e cincoenta centímetros de altura, e dahi para cima pintadas d.e
cores claras;
b) as casinhas não poderão ser illuminadas por meio de
janellas ou portas que abram para areas fechadas e os fogões
serão cobertos por uma cupula metallica ou de cimento armado. ligada á chaminé, de modo que a atmosphera interior
não seja viciada pelos gazes de combustão c vapores oriundos
da cocção dos alimentos;
c) os restaurantes terãD o piso revestido de ladrilhos, qualquer que seja o andar em que funccionem. Em casos cspeciaes,
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a eriterio da autoridade sanitaria, este dispositivo deverá ser
observado em refeitorios de hoteis e casas de pensão, quando
localizados no primeiro pavimento, ou substituído por outro
quando funccionarem em andares superiores.
Art. 810. As cosinhas, copas e despensas deverão occupar
compartimentos especiaes, com capacidade proporcional á importancia do estabelecimento ou do negocio.
Art. 811. Haverá nesses estabelecimentos:
a) camaras frigorificas, de capacidade sufficienle para
conservação dos generos alimentícios de facil deterioração;
b) filtros, effieientes e bem cuidados, para agua;
c) depositas metallicos com tampos de fecho hermetica
para os resíduos.
Art. 812. Nos hoteis, restaurantes, botequins, cafés c estalbclecimentos congencres, será observado o seguinte:
a) a lavagem da louça e talheres deverá fazer-se em
agua conente e quente, não sendo vermittida a lavagem em
agua parada nas pias ou em outros recipientes;
b) ns gu:udan,o _,os e toalhas serão de uso individual e
quando servidos serão guardados em caix::l.R mct.allicas, perfeitamente fechadas, até á sua remoção para a lavagem;
c) para garantia do que determina a primeira parte da
letra b, as peças de roupa deverão ser protegidas· por cintas
ou envoltorios apropriados;
d) as chícaras, os pratos, as colhcreR, os copos e mais vasilhame não poderão ficar expostos ás poeiras e ás moscas,
devendo estar guardado~ em armarias de modelo, sem privilegio, approvado pelas autoridades sanitarias, e só devendo
ser retirados na occasião de ser usados;
e)
os assucareiros serão de typos approvados pelas autoridades sanitarias, que permitiam a retirada do assucar sem
o levantamento da tampa e a introducção de colheres c evite
a entrada de moscas;
f) a louça, os copos e o.s talheres deverão vir para M
mesas perfeitamente limpos, sendo prohib1do aos empregados
ou donos dos estabelecimentos o nso de pannos para enxugai-os ou limpai-os na occasião de serem sc·rvidas as refeicões.
a) o vasilhame usado pal'a o preparo dus alimentos será
de material inocu J inatacavel.
Paragrapho unico. Aos infractores do disposto nos artigos 811 e 812 serão impostas multas de 200$ a 1 :OüO$ e do
dobro no caso de reincidencia.
Art. 813. Os estabeleciment1s que já estiverem funcciommdo terão, para cumprimento dessas exigencias, o prazo
de seis mezes, a contar da publicação deste regulamento,
prazo esse prorogavel a juizo elo Director Geral e com recurso
para o Mini::;tro da .Tustiça c Negocias Interiores, aU~ o maximo do 12 mezeR.
Art. 814. Todos os comestíveis serão protegidos das
poeiras. das moscas e de quaesquer contaminações· medianta
dispositivos approvados pelas autoridades sanitarias.
Art. 815. A manteiga, as azeitonas e os rabanetes, que
houverem sido servidos nas mesas de restaurantes e estabelecimentos congener~s. nã.: poderão ser L til izados por novo:,
consumidores, nem os restos do pã.es aproYeitados para o fabrico de farinhas.
·
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Paragrapho unico. Os donos dos estabelecimento5' em
quo fôr verificada a infracção dos dois artigos. an.terio-!'as
serão multados em 200$ a 1 :000$ e no dobro na remcidenCia.

SECÇÃO IV
A1·mazens, depositÓs e estabelecimentos conaeneres
Art. 816. Os armazens, depositas e estabelecimentos
congeneres, terão o piso ladrilhado e as paredes impermeabilizadas· até i altura de dois melros.
Art. 817. Nos armaens de viveres e estabelecimemos
congeneres haverá mesas ou balcões com tampo de marmore,
láva ou slJbst.ancin. sil;1 i lar. assente sobre pés metallicos, lithoides ou de madeira, sem qualquer guarnição que possa
prejudicar a sua limpeza ou pcrmillir o aninharnento de
ratos e quaesquer insectos.
Art. 818. Não é permiUido expôr á venda, nem ter em
deposit.o nos armazens, substaneias toxicas ou causticas, para
qualquer uso, que SA prestem á confusão com generos alimentícios expostos ao consumo, sgb pena da nmlta de 200$
a 1 :000$ e do dohro na reincidencia.
Art. 819. E' prohibido expô r a venda ou ter em deposito,
entre os generos alimentícios para o consumo publico, gé'.neros deteriorados, alterados ou falFdficadoR, ninda ouando
se destinem á alimenta(;ão de animacs.
-·
Paragrapho l.mico. Além da apprehenRfío ~ in utilização
de hes generos, serão impost.as multas ;:).~ ~00$ a 1 :000$ aos
infracf.ores e rlo dobro na rrineidencin.
Art. 820. Nos nrinazens de viverf'R nfío srrá pcr·mittido
deixar abertos os envolncros do farinhas. assucar e generos
similarrc:, nr~m Uío poucn drixar r:qwsloR <)c; poeiras, á.s
moscaS' c a quaesquer contaminações os queijos, salames e
outros prodnctos qnr, possam on rlevam srr ingeridos sem
cocção. sob pena da mnlla rle 100$ a 500$ e rlo rlobro na reincidencia.
Art. 821. Nos armazrns onrl~ haja venda dr hehirlas a
varejo. serão ohservadas a c; rlisrosicõPs lJIIf~ I llr~~. for1•m ap ~
plicnYris, cnncernenf es aos hoteqnins.
SECÇÃO V

Quitandas, ·casas de frnctas e depositas de aves

Art. <822. As quitandas, casas de fructas c deposilos de
aves e ovos, terão o piso ladrilhado e as paredes impermeabilizadas por um revestimento pol irlo, a f (i á altura de dois
metros.
Art. 823. Nas quitandas e casas rongenercs. alóm das disposições g'f'T'UPS' eonecrnrnfns aos f'Rf:l.b,..1eeimrntM d0 f.!'Cnr-ro~
alirnenf.icios, d1w~rão srr ohsrr·vndas ns S'l'_~·ninlrs:
'
a) terão, para rlcpositoR (]r verduras q1rc dr•vam ser consnmiclas sc•rn rner~ão, rceipicnf.es ou dispr1sif iyus ue s·upel'fici~
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impermeavel e á prova de moscas, poeiras e quaesquer contaminações;
b) as fructas expostas á venda
s~rão collocadas sobre
mesas ou estantes, rigorosamente limpas, e afastadas um
melro no mínimo das ombreiras das portas exteriore~;
c) as gaiolaR para aves Rerão de fundo movel e impermcavcl, para facilitar a sua limpeza, que scr:í feita diariamente.
Paragrapho unico. Os infractorcs fias disposições deste
artigo serão punidos com a mu !ta de HlO$ a 1 :000$ c do
dobro LU reincidcncia.
Art. 82!L Aos estabelecimentos que já estiverem funccionanclo, será dado, para cumpl'imenfo destas exigencias o
prazo de tres mezes, a contar da rlafa deste, prorogavel a critcrio rlo Dircctnr Geral com recurso para o l\linistro da .Tus1ira c Negocias Interiores, por mais cinco mczcs, no maximo.,
Art. 825. E' prohibid:-~ ter em deposito ou expostos á
venna:
a) aves doentes;
b) frnctas não sazonadas;
c) legumes, hortaliças, fructas ou ovos deteriorados.
Paragrapho uni co. Os generos ness·as condições serão
apprehendidos e inutilizados e as aves sacrificadas, .Rendo
aos infractorcs impostas multas dc 200$ a 2:000$ c do dobr~
na reincidencia.
Art. 826. As hortaliças on os legumes, procedentes de
hortas em desaccôrdo com o disposto neste regulamento,
serão summnriamente apprehendidos e inutilizados.
Art. 827. E' prohibiclo utilizar-se, para outro qualque~
fim, do dc·posito rlc hortaliças on legumes, soh p0nf!. d~ multa
de 100$ a 5•00$ e do dobro na reincidencia.
Art. R28. Os vehiculos destinados ao transporte ou ao
r,ommcrcio ambulante de frucl.ns, legumes e hortaliças serão
de modelo approvado pelas autoridades sanitarias, sem qu1e,
de rp;alquer modo, possa conf:tituir mononolio.
Art. 829. Não será pcrmiUida a agglomcraçã"~ excessiva
rlc aves na mesma gaiola.
SECÇÃO Vl

Frigori{icos e fabricas de gelo
Art. 830. Os armazens frigoríficos e as fabricas de gelo,
terão o piRo revestidos de Iadrilho.s nas dep~ndencias em que
tal revestimento não prejudicar o seu fnner.ionamento, e as
parrdcS' impcrrnoabil izadas au• á altura de dois metros e
::íO Ct'ntirnclros, no mínimo.
Art. R31. Nenhum gcnero alimenticio será recebido nos
nrmazens frig:m·ificos. entrepostos on camaras dr refrigeraf:fío, sem qnr Psfrj:-~ rrn r·nndiç:õPs apparcnff's ne pureza ~
r·nnscrvnr.fio.

~ 1o'. Na rntrada e s·ahida todos oc; generos ~erfto marc;uln.;; c rontramarcanos mediante r.n l'imho proprio, com as
d:1V1s do recebimento e da retiradJ..
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§ 2o. Uma vez retirados para serem expostos ao con-

~umo

não deverão mais voltar ao frigorífico.

§ 3.0 Em nenhum caso poderão ser guardados por mais

de um anno.
§ 4o. As firmas· ou emprezas proprietarias dos frigorificos ficarão responsaveis pela communicacão immediata.
e por escripto, á Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimenticios , da terminação desse prazo.
§ 5.0 Os infractores das disposições deste artigo e paragraphos incorrerão na multa de 1 :000$ a 5:000$ e do dobro
na reincidencia.
Art. 832. Si decorrido um anno após sua entrada no frigorífico, o genero não fôr retirado, será o depositaria intimado a fazel-o no prazo de 15 dias, sob pena de multa de
1 :000$ a 5:000$ e do dobro na. reincidencia.
Paragrapho unico. Quando não fôr conhecido o depositante, será elle intimado por edital, publicado pelo meno9
.tres vezes, com prazo de 15 dias, findo o qual E>erá o genero
vendido em hasta publica, deduzindo-se do producto de sua.
venda a importancia da multa, das despesas do leilão e da
publicação das intimações.
·
Art. 833. Os generos alimcnticios, depositados nos frig3rifico~. deverão ser separados por eS\pecies, de modo a facilitar a sua inspecção pelas autoridades sanitarias.
Art. 834. O gelo de uso alimentar deverá ser fa·bricado
com agua potavel isenta de qualquer contaminação.
§ i o. Os moldes ou fôrmas da fabricação de gelo pare
uso alimentar deverão ser impermeavcis c conservados ao
abrigo das poeiras e das moscas.
§ 2°. O gelo destinado a us·o alimentar será retirado das
respectivas fôrmas por processos hygienicos, sendo prohibido
para esse fim o emprego de aguas contaminadas ou suspeita!:~'
de contaminação.
§ 3°. Os infractores deste artigo incorrerão na multa de
500$ a 2:000$ e do dobro na reincidencia.
CAPITULO VII
DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DE LEITE E LACTICINIOB •.
GENERALIDADES

Art. 835. Compete a este serviço:
a fiscalização sanitaria, no Districto Federal, dos !ogares de producção, fabrico, manipulação, importação, guarda.
aramazenagem, venda c oonsumo, bem como do~ vohiculos destinados ao transporte desses productos;
b 1 a verificação das condiçõea exigida-5 neste regulamento,
para que taes productos possam ser dados ao eonsumo:
c) a vigilancia e policia sanitaria dos animaes productores de leite.
Paragrapho unico. Mediante accôrdo com os Governos
estaduaes ou municipaes, ou directamente com os interessados poderá essa fiscalização exercer-se fóra do Districto Federal, nos termos deste regulamento.
a)
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SECÇÃO I
Fiscalizaçao sanitaria do leite

Art. 836. Sob a simples designação de leite, só f) permittido vender e dar ao consumo leite de vacca.
Paragrapho unico. O que proceder de outros animaes,
além de estar sujeito ás mesmas exigencias, deverá ter, no
vasilhame, a indicação precisa, consoante a sua origem.
Art. 837. Será considerado « leite integral» sómente
aquelle cujas cifras de analyse não estiverem abaixo do padrão mínimo seguinte :
Gordura .................... .
Extracto secco .............. .
Extracto secco sem gordura ... .
Lactose anhydra ..... -....... .
Acidez, em gráo·s Dornic ..... .

3,5 %
12,2 o/o
8,7 o/o
4,3 o/o
15 grãos

Paragrapho uni co. O Serviço de Fiscalização de Leite e
Lacticinios poderá formar padrões regionaes para o leite, a
requerimento dos interessados que pagarem as despczas respectivas e desejarem o julgamento do producto de accôrdo
eom o padrão respectivo, depois de approvado pelo Ministl'o
da Justiça e Negocias 'Interiores.
Art. 838. O leite, que contiver menJs de 3,5 o/o de gordura:, só poderá ser vendido, ou dado ao consumo, se trouxe1·
a declaração expressa de ser leite magro em caracteres distinguíveis á primeira vista.
Art. 839. Si essa insufficiencia baixar a 2,7 o/o sera in-disp·.:>n-,avel a indicação de leite desnatado em earacteres d istinguiveis á primeira vista.
Paragrapho unico. A falta de declaração de accôrdo com
este artigo e o anterior importará em infracção do art. 668
deste regulamento.
Art. ·840. Aos que venderam leite que contenha mais de
q,'5% de gordura, será permitJtido rotulal-o com o qualificativo de gordo.
Art. 841. A designação de leite certificado cabe, exclusivamente, ao que, além de satisfazer as condições geraes, preencher mais as seguintes:
I. Qua:nt.o aos animae.s de que proceder:
a) que estejam em bom estado de saudc e nutrição, verificado por exame veterinario frequente, c pela prova annual da tuberculina;
b) que sejam mantidos em repouso durante, pelo meno~.
uma hora antes da ordenha;
c) que sejam convenientemente alimentados, isto é, que
á ração de entretenimento, que receberem, se addicione a de
producçf:io. de a~r,ôrdo com ns regrns zootechnicas, e se proscreva a utilização ele suhst.anrias rlet.0rioradas e residuos dn
distillaria, o predomínio de forTG~.gPns verclPs e o r'xcesso de
chlorôto de sodio;
d) que estejam convenientemente alojados, isto é, mantidos no regimen mixto de senli-estabulação, em granjas lei-
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te iras, de accôrdo com o art. f . i 78, deste regulamento e com
a Secção III deste Capitulo.
II. Quanto á ordenha :
a) que a mungidura seja regular, total, feita sem compressão excessiva, e conduzida de maneira que se desprezem
os. primeiros jactos e que só se dê por terminada a operação,
quando não houver mais leite no úbere. Poderá ser executada
em compartimento especial, ou no proprio cst.abulo, quando
e~tf' rreh~ncher as condiÇões da Secç.ão IH deste Capitulo;
b) que o operador, nas condiçõe~ prescriptas pelo art. 681
deste Regularnent0, antes de a executar, tenha lava.do as
milM o antebraços com agua, sahi'ín e Pscnva, n se tenha -reVC'sti,~o de tnnica e gorro brancos e limpos;
c) 1que o úbere e regiões circnmvi.sinhas tenham sid'o
convenientemente lavados com agua· e sabão o enxutos, mantendo-se presa a cauda do animal, por meio adequado.
III. Quanto ao tratamento e acondicionamento:
a) que seja colhido em vasos especiaes, esterilizados, de
abertura lateral estreita c inclinada, e, depois, filtrado ou
centrifugado e resfriado abaixo ele+ tO gráos centígrados,
rlrntro de uma hora em apparC'lhos, tambem eAterilir.ados, e approvados pelo Serviço de Fiscalizar.ão de Leite e Lacticinios,
'sem que se possa conPUtuir monopolio:
b) que seja a mistura do leite de todas as vaccas munjidas da granja o soffra o envasilhanwnl.o mecanicamente,
por apparelhos que não tenham peças de borracha em contacto com elle, em fraRcos limpos, P-sf.erilizados e logo depois
fechados de morto ltermcfico e inviolavrl por fecho ialllhcm
esterilizado;
c) que seja enf.rcguo ao eommmidor, dentro de ~4 horas,
se fôr con.servado em temperatura inferior a+ 5° eentigrados,
e de 12 horas se em temperatura superior, a qual, em nenhum caso, poderá exceder de + 1.2 p-ráos centigrados;
d) que se encontre, na garrafa, a indicação da sua qualidade, e a da hora e dia da ordenha.
P3ragrapho u:nico. O leite certificado não deverá conter mais de 5()!. 000 bacterias por centimetro cubico, nem anrcR(lntar acidez superior a 18 gTáos Dornic.
Art. 8't2. O leite proveneinte do Districto Federal e destinado a Rer exposto. cr11, ao conAnmo, além das condir.õc·s dos
nF. J, lettras a, b, d, e II -do artigo prew~tlente, rhwcr:'i satiRfazer ás seguintes:
·
a! r.rovir de animal bem alimentado, ane ni'io coma snb~tnncias 1mtrefaetas, on outras capaze~ d) -cornn"nniearem ao
lritC' caractere~ organolcptico~ cr;trnnhns;
b) ser filtrado em apparelhoH, nnn ~;tf.i7 r1e:nn ú'1 cnndições regulamentares e misturndo o leite dr focl:l.s :L'I vacca.s
nnt,es do envasilhamento;
c) ser entrcgnc ao consumo dentro de seis hora~. salvo
o:; tiver sir1o rrsfriado, nas duas horns ~un Sf' ,seguirem á
ordenha c manfido, conf.immmcntn, f'm fnrnJH•r·nfura inferior
a+ 12 grnos cPnt.igl'ados, c:r:::n PTn quP f1fl\ll:l!r• !•l·n:~'' nodcr:'i
w~C:ter.~1f'r-sc até t8 hora.c.;
d) os frascos. para o seu envasi1harnrntn. clf'Yr'rão ser bem
Invado~. pnsc:1arlo~ Pm agna a ferver ou jnr.fo de vapor e ter
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fecho hygienico q'llie offereca as melhores garantias contra
a violação;
e) não conter numêro excessivo de bacterias, segundo o
padrão fixado, nem apresentar acidez superior a t20° Dornic.
f) ter, no rotulo, a indicação da hora e data da ordenha e
a de ser leite crú.
·
Paragrapho uni co. A infracção de qualquer das exigencias deste artigo e do precedente auloriza a apprehensão A
inutilização do producto.
Art. 843. Poderá ser exposto á venda e dado ao consumo
leite cru, importado, desde que sejam cumpridas todas as
exigrncias do art. 842 e seus itens, referentes ao estado de
snudo das vaccas, ao modo de fazer a mungidura. ao tratamento do leite, á inspeccão me(Iiea dos indivíduos que o manipularem e mais ás seguintes:
I, distar b local da produccão, no maximo, seis horas de
viagem da Capital Federal;
H. ter sido todo o leite congelado ou re:::;friado abaixo
rle + 10 gnáos centígrados, dentro de duas horas a contar da
ordenha o eonservano em f.cmperatura nunca superior a + 1O
gráos centigrados, sob pena f1e apprehensão 0 inntilização.
IH, ser 1ransportado em vasos especiacs, r,egundo o diS··
pns!n no arf.. R'3'4. ifcm T: .
TV, ser rrccbido nos rlcposif.os a isso rlnst.inados, exnmiJW.do e nepois engarrafado. ·de accôrdo com os preceitos reeomm:3nrlados no § ao do art. 844;
~ 1 o. O leite, nas condições do presente artigo, deverá
trazer rotulo bem visível com n designação expressa de leite
t;ru impo1·tado, data e hora da ordenha, 6ob pena de apprehcnsãn e inutilização.
§ 2°. A importação de. leite cru, para venda e consumo
com esta designação. depcnde de Jicenca especial, concedida
pela Inspcctoria de Fiscalização de Generos Alimentioios.
§ ao. A licença só será concedida após inspecção que demonstre estar a granja, ou fazenda, em condições de preencher
os seus fins.
§ 4°. O Serviço de Fiscalização de Leite e Lacticinios
manterá uma fis'calização permanente nos locaes de produrçfio, nara verificar a observancia deste reg1.1lamento.
§ 5°. Só será feita a inspeccão e concedida a licença depois de pagas, respectivamente, a taxa de inspecção e a taxa
nnnnal de fiscalização, constantes da f.abclla anncxa.
§ 6°. As licenças serão concedidas a titulo precario, e
ra"c::adns rlesde qne se verifique a reincidenein na.s infrar','õe~ rlas disposições deste regulamento.
§ 7°. As taxas pagas não serão restituirtas.
Art. RH!. Com a rl~sig-naçfío de leite pnstcw·1·zndo so
podPl':Í. ser exposto :'i. venda e rlado ao consumo o lcif.e que
tiver sido aqtwcif!o. em recipiente fechado, a uma tempera1nra 11 1 1n!'a inferior a+ 65 gJ'ROS contigrado.s. nem su1perior a
-!- RG. flp nr.rorrln r.orn n ~ 2° rlo nresrmte rtrthro e. logo após o
:11ll1f'r-i~ílrllf.P. r('~fl'iadn alHlixo dü +lO gr~HJ':: crnUt;!'ados.
~ 1°. 0:-~ nppnrelhos nasleurizadorrs e a sua inc::;tallar~:io
lkpt'lldPm rln ~pprovnr,:ío rfo ServiGO de Fiscalização de .Leite
r L:wl.iri 11 i o~>, ~:('111 cyur cs~a npprova\:fín po~~:l J'eilnnd~u' "'n
rnnnonolin.
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§ 2o. O leite pasteurizado deverá ser rigorosamente filtrado antes da pasteurização c, durante clla, submettido em
toda a sua massa a uma temperatura uniforme, que será
mantida no maximo preestabelecido em instrucções de serviço, para cada caso particQlJlr.
§ 3°. Após a pasteurização, o leite deverá ser envasilhado
mecanicamente, de accôrdo corn as exigencias da letra d do
art.. 842.
§ 4°. O leite pasteurizado deverá ser mantido em temp.eratura inferior a + 15 gráo~ cr-ntigrados até á entrega ao
consumidor, resalvada, quaeto ao transporte. a exccpção prevista no § 2o do art. 851.
§ 5°. Será peqnittida a importação do leite já pastem·izado, nma vez que sejam satisfeitas todas as exigencias technicas deste artigo e as do art. 851.
§ 6°. O leite pasteurizado deverá ser dado ao consumo
dentro das 24 horas que succederem á sua verificação, noa
&nt.rcpostos, pelos agentes do Serviço de Fiscalização de Leite
e Lacticinios, sob pena de apprchensão e inutilização.
§ 7°. O leite pasteurizado só poderá ser vendido e entregue ao consumo com a designacão expressa de leite past,mrizado e da data da sua verificação nos entrepostos.
§ 8°. Não será permittido pasteurizar o lei! e maiS'! de nTP:l
vez.
§ go. O leite pasteurizado em desaccôrdo com as exig'Jncias do presente artigo será apprehendido e inutilizado e ~cus
responsaveis intimados a observai-as, sob pena de multa de
um conto de r~is ( 1 :000$) e de prohibição da entrada d(j !}!'Odueto no Districto Federal.
Art. 8'!5. A designaeüo de leite esterilizado caberá
c;óment~ ao que, nos pro.p.rios vasos em que fôr dado ao consnmo. tenha sido submettido a uma temperatura .sufficient.e
para a extermtnação de quaesquer germes.
§ 1°. O leite esterilizado deverá ser eonservado ao abrigo
do ar dentro rlos proprios recipientes em que soffrer a ope ..
ração.
§ 2°. O leite esterilizado só poderá ser exposto á venda e
dado ao consumo com a designação expressa de «leite esterilizado~ e da data em que fôr effectuarla a esterilização, sob
pena de apprehensão e inutilização.
§ 3°. Poderão ser adaptados outros processos de esterilizacão, comtanto que sejam approvados pela InspectoriF. de Fiscalização de GeneroR Alimentícios.
Art. 846. O leite que não preen0he1' as condicGos definirias nos art::;. 8/d, 842 e 843, só poderá ser exposto á venda
e dado an consumo depois de pasteurizado ou esterilizado,
sob pcmt de inutilizaç,fío do proclncto, apprchenc:::ão do vasilhame e multa de nOO$ a 1:000$000.
Art. R47. Considera-se falsificarln nos l.rrmoR do n. IV
do art. 671, deste regulamento, o «leite crm> vendido como
((rerflficado'>, o «past.eurizado>>, como «esterilizado». o "cosido»
como «pasteurizado». e tambem o que não tenha sido pa~teu
ri7.ado ou esterilizado de accôrdo com as condições prescriptas
no presente reg-ulamento.
Art. R·18. São permittidos os leites modifico.dos nor subtr~r.c5o. ::~ugmPnfn 011 rliminnjção dos compnnPntrs: e· por addição de suhstancias estranhas, nutritivas ou enzymatieas, para
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melhor se adaptarem á alimentação infantil ou aos fins dleteticos, comtanto que tenham sido observadas as disposições
dos arts. 84 i. 8:42 e 843.
§ 1o. Os leites modificados, que não contiverem substancias enzymat.icas ou outras cujas propriedades essenciaes não
resistam ao aquecimento, a juizo do Serviço do Fiscalização
de Leite e Lacticinios, serão esterilizados.
§ 2°. Os interessados deverão submetter á approvação da
Inspectoria da Fiscalização dos Generos Alimentícios a fórmula e o processo empregados na modificação do leit~. e registrar suas respectivas marcas, para gozarem das regalias do
a·rt. 862. § zo.
Art. 849. A designação de leite para crianças ou outra
equivalente só ~ permittida para os leites de que tratam os
arl.s. 841, 8'15 c 848.
Paragrapho unico. São pr'Dhibidas as marcas, dedarações
ou annuncios que inculquem o produrto como substituto infallivel do aleitamento natural, sob pena de cassação de licença e multa de 500$ a 1 :000$000.
Art. 850. Só depois de licenciado pela lnspectorm de Fiscalização de Gcneros Al.imenticios .c de registrada a marca,
será permittido expôr á venàa e dar ao consumo os leites a
que se referem os arts. 840, 8H, 848 e 8.19·, sob pena de apprehC'r!são dos producto~s e multas de 500$ a 1 :000$. dobradas
nas reincidencias.
Art. 851. O leite que não fôr mantido em temperatura
inferior a + 15 gráos centígrados, até á entrega ao consumidot,
será apprehendido e .inutilizado.
§ 1o. Está isento dessa exigencia o leite destinado a ser
fornecido quente para o consumo immediato nos cafés botequins e estabelecimentos congeneres, quando deverá se~ manUdo em temperatura superior a 60 gráos centígrados.
§ 2°. Durante o transporte, nas estradas de ferro, o leite
. deverá ser mantido em temperatura inferior a + 10 gráos centígrados, tolerando-se, entretanto, a congelação total, ou a
parcial, emquanto as companhias de estrada de ferro não dispuzerem de vagões frigoríficos adequados.
§ 3°. A infracção da cxigencia do presente artigo jusUficará a immediata apprehensão e inutilização do producto.
Art. 852. A homogeneização do leite, em apparelhus f>
peciaes, poderá ser exigida desde que o Serviço de Fiscalização de Leite e Lacticinios verifique haver desnatação espor.tanea do producto durante o transporte, devendo aquella operação ~er feita antes da pasteurização ou :-·~:terilizacão do produeto.
Art. 853. O SerYiço de Fiscalização de Leite e La.~ f. i ~i
nios estabelecerá, em instrucções posteriores, o maximo toleravel de microorganismos por centímetro cuhico do leite a
ser suhmeltido á pasteurização e exposto á venda ou dado ao
consumo.
Art. 854. O vasilhamo para colhei I :1, transporte, armaz~
namento e entrega do leite ao commnw obcdeccrú ús condi-·
ções seguintes:
I. Os vasos para recepção e transporte do leite nas estradas d~ ferro, qua!lc~o tiverem capacidade superior a ~ iLWO !i·tros, sento de alummw ou ferro estanhado, com junta cmiJu
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tida. sem soldas nem angulos vivos, devendo os de transporte ter larga abertura e fecho hermetico da mesma substancia que a do vaso, e offerccer as mclh0res garantias contra a violação.
11. Os vasos destinados ú venda c entrega do leito ao consumo serão de vidro, ou erystal, transparPnto;;:, on de alumin~o
e em conrlir,;ões de receiJer fecho ltcrmntieo c inviolavd: deverí.ío ter capacidade declarada indclevchnullle e avaliaria em
multiplos ou sub-multiplos do litro, o Lraze-r, gTavados,_ o
nome do fornecedor e do local onde fôr cnva;.:nllmdo o leite;,
~endo que os de alumínio deverão ter a:-; paredes pcd'e_itamentc lisa·s c a abertura larga bastante para pcrrr11ll1r a
faeil inspecção do .seu interior.
111. O vasilhame para colheita, tr:HJ:3IJOrLc, cuJisCr7a<.::w
c entrega do leite ao consumo úeYCI'<Í. ser prt)v iamelllo b'\oudo, interna e externamente, do modo perfeito, enxaguado,
passado em agua a ferver, ou jaeto de \ 2p0r, sendo então
enxnlil c guardado ao abrigo dr.::; poeiras.
I V. Os recipientes, u:na vez osva::>iaJus no D.isLri~lo Federal, dcv.erão soffrrt· o me~·mo tratamento antes de ser devolvidos, vasios e hermelicamonte .fechado~, aos centros proIIU\'fnres.
V. E' prnhihido utilizar, na lavagem intorn:•, do vasilhame, gt·ãos de ehumbo ou quaesqucr sulJslan~.;ias cavar-es do
~orrompcr o leite.
·
VI. O vasilhame, que não preencher as condições dos
ns. I e li do presente ar!.igo, serú appi·eheacluJu, unde fôr en~ontrado.

VII. A inobservancia das exigencias dos numeros anteriores do presente artigo importará na inutilização do produeto e multa de ·iüO$ a 500$, bem como na apprehensão do
vasilhame, de aeeôrdo com o art. 660, deste regulamento.
Al't. H55:. E' prohibiclo na colhei ta, t.ranspor·tc, ~ullSPI'
vaç.ão c entrega de leite a consumo:
a) empregar utensílios de cobre, latão, zinco. barro, madeira, esmalte inferior ou defeituoso, ferro estanhado com
liga que contenha mais de 2 % de chumbo, ou com a ostanhagem defeituosa ou enferrujada, de qualquer utensílio, emfim, de diffjcil limpeza, pelo seu formato, ou que, pela sua
composição, revestimento interno ou soldas possa prejudicar
o lei h::
b) utilizar--se de fechos servidos. trapos. fólhas, palhas,
sat::o, cêra ou substancias semelhantes 11a obturação do vasilhame;
c) servir-se de fêchos de papelão, cortiça ou qualquer
oufra substancia, que não estejam perfeitamente impermrabilizados, limpos o guardados ao abrigo das poeiras;
d) omoregar recipientes de vidl'o dt~ hoccn estreita ou
n: 1 · nfío permitl alll o fechamento l!ermcLif'!, nfl n[Jl·n~;cnlrm
fendas, fraui.u1 as u• l vicios scmrl hanLcf..;.
1\d. fl;)G. Aos infrartores tln ar·tigo anlf•r:or. (ll('•m d~1 :qlprehcnsão do:'i utensílios •' ~r...ct.ilizn•.:fió fl,, pl'P'l 1 'c!n. ~'cr:í impnsla a mulla de 10'0~ a rí008000.
Para[-Crapho unico. A's mesmas {JCnus e.;; tão Sll.íC i tos a3
usinas beneficiadoras os entrepostos que ut.iliz:1.rem mecanismos, apparelhos, tanques e canalizações para o leite em
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conf)ravenção com o dispost.o ·nu at't. 855, salvo u cobre revestido, quando a natureza dos apparelhos assim o exigir o
fôr autorizado pelo Serviço de Fiscalização de Leite o J,acticinios.
Art. 857. E' prohibida. sob pena de apprrlwnsão dn 1 ~
cipientc e inutilização do producto, a venda ambulante do leite
em tanques ou recipientes, donde elle seja retirado flrtreclladamente por meio de torneiras ou transvaeamento.
Paragrapho uni co. O Serviço de Fiscalização de Leite e
Lacticinios poderá conceder licença especial para tal systema
de distribui1;ão, desde que os vehiculos preservem o leite de
contaminações, conservem a temperatura adeouada, evitem a
desnatação e sejam impedidas as fraudes dos distribuidores.
ArL. 858. Todo vasilhame de,stinado á colheita, transporte, conservação, venda e entrega do leite ao consumo deverá obedri~~'J' ás medirlas exactas do systema metrico decimal,
sendo prohibidas quaesquer outras medidas para us' exclusivo desse alimento.
I. Nen1hum recipiente de eolheita. transporte, conservação, venda o entrega do leite ao consumo poder:i servir
para fim diverso daquelles a que fôr destinado.
ll. i\ in rraeção do presente artigo importará na npprehcnsão do vasilh.'lmc c na multa do 100$ a 500$000.
Art. 859. Por beneficiação do leite enteude-se toda
operação destinada a impedir a deterioração do producto e assegurar a sua hor, contiervação, incluídos os proec~sos eonhecidos pelos nomes de filtraç~ão, centrifugação, homogeneização,
pasteurização, esterilização e resfriamento.
Paragrapho unico. O acondicionamento hygienico do leite
comprchende as operações de lavagem, esterilização do vasilhame, envaeilhamento mecanico e fechamento bygienico, por
meio de machinismos.
Art. 860. A violação dos fechos dos recipientes, dtu·ante o
transporte ou conservação do leite, importará na immodiata
inutilização do producLo, sem prejuízo das penas cabiveis pelas
infracções verificadas nas analyses das amostras apprehendidas, e da acção penal sobre os respousaveis.
Art. 361. Considera-se alterado, nos termos do nmnero f"
do art. 670, deste regulamento o leite que tiver soffrido addição de agu~.
.
Paragrapho unico .. Considera-se como tal o leite que, no
confronto dos resultados da analyse com o padrão do art. 837
apreeentar abaixo das cifras mínimas alli estabelecidas o extracto secco, ou o extracto secco sem gordura ou a Iactose.
Ael1. 8G2. Tet'-SO-·á tarnbem por alLel'ado, s~gunrlo o numero 2 do art. 670 deste regulamento o leite magro ou desnatado, em qualquer gráo e por qualquer causa, quando fôr
cxposi.o ao consumo sem a indicação exigida nos arts. 838 o
8;j!) deste regulamento.
.
~ 1o. ~ob p_ena de incorrer na infracç5o do pt·c~r:n to artJgo, devera o lelte, ao qual se haja retirado o exre~w.n de gordura sobre o padrã.o do art.. 837 srr· exposto :'í. \rnrla e rladn a
cou~umn com a uesignação de leite desnatado .
.§. 2°. Não se comprehendem na disposição supra os leite.~
mod1f1cad_os de que trata o art. 84.8. desde que a diluição ou u
empobrecimento faça parto do processo de modificação ai'provado e registado.
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§ ao. Quando o empobrecimento e.m gordura do leite cru
resultar das infraccões ás regras estabelecidas nos arts. 41
e 842, serão os responsaveis passíveis da multa de 100$ a
500$000.
Art. 863. Considera-se alterado, na fórma do n. ao do
art. 670, o leite a que se tiverem addicionado substanoias
conservadoras, ficando os 'nfractoret~ sujeitos ás penas previstas neste regulamento.
Art. 864. Considera-se falsificado, segundo os ns. 2° e 5°
do art. 671. deste regulamento, o leite a que se tiver addicionado amido, saccharose ou quaesque-r outras snbstancias
extranhas á sua composição, bem assim o que diversificar das
indicações dos rotulos e o que estiver em vasilhame com
rotulo ou marcas de outros productos, sP.ndo os infractores
sujeitos ás penalidades correspondentes.
•
. Art. 865. Considera-se deteriorado, ou improprio para o
consumo, de accôrdo com o art. 672 dest~ regulamento o
leite que:
I, apresentar gráo do acidez superior a 20° ou inferior
n 15° Dornic;
li, contiver colostro;
III, denunciar modificações flagrante-s das suas propriedades organolepticas normaes, como sejam as de aspecto, consistencia. côr, sabôr e aroma;
IV. denotar, pela presença de impurezas, pouco asseio na
ordenha e manipulação ou no transport~;
V, revelar a presença de elementos, figurados ou não, ex~ranhos tá sua composição, como sangue, pus ou numern de
~eucocytos superi0r a um por mil em volume;
VI, revelar, pela analyse, a presença de nitra.tos ou nitritos;
VII, contiver numero excessivo de bacteria.s por centi..
metro cubico ou bacterias do grupo coli;
VJIJJI. revelar a presença de qualquer microorganismo pathogêneo pela prova de cultura e inoculação.
IX, apresentar uma differença de mais de doi-s gráos de
acidez (Dornic) entre duas verifieações successivas, quando
mantido abaixo de + 1.0 g:rtáos centígrados.
Art. 866. A acção fiscalizadora sobre o leit.c e os lacticinos será exercida por funccionarios da Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimentícios e do S.ervç10 de Fiscalização
de Leite e Lacticinios para inspecção, busca c apprehensão,
colheita de amostras, ou inutilização dos productos, incorrendo nas 1penalidades do art. 668 deste regulamento os que
a eJla se oppuzerem, embaraç!lirem ou difficultarem, ou desacatarem os funccionarios no exercício das suas funcções.
Paragrapho unico. Serão : nnsiderados emhal'aços e difficuldades oppostas á acção dos agentes da Saude Publica:
a) dar nome supposto, errado ou truncado; b) recusar dizer
o nome individual ou social do pro·prictario ou do estabelecimento commcrcial; c) silenciar sobre a transferencia do
negocio ou sobre a mudança da firma social, quando arguido
no momento de ser lavrado o auto de infracção ou de apprehensão.
Art. 867. A' busca para fiscalização, scguir-se-ão a apprchensão e a inutil ização dcs produ c tos;
I, quando se der a infracção dos arts. 841, item III, letras
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c " d e ::;cu pamgrapho unico; 842, b, d e e; 843, item li,
c ~ 1°; ,8H, § /1"; 845, §§ 1° e 2°; 846; 847; 851 e seus paragraphos: 851 e sens numeras; 857; 860; 861. e 875, § 3°.
II, quando fôrem de immediata verificação as infracções
1i rcY i s hn no paragrapho uni co do art. 861 e nos ns. I, III, IV.
V P VI do 1rt. 865 deste regulamento;
H!, quando se tratar de producto~ depositados em Iocaes
improprios ou occultos com o proposito de os sonegar á in,specção da autoridade;
IV, quando não indiquem, no vasilhame, a marca de identificaçã.o ou sejam transportados por individuas não identificado5 ou que não tragam o leite engarrafado, de accôrdiJ
com o art. 875 do presente ·regulamento.
Paragrapho unico. A inutilização dos productos não excluirá a colheita de amostras e a apprehensão necessada para
applicação posterior das penalidades em que tiverem incorrido os infractores.
Art. 868. A i nu tillza\~ão do pro duelo será aL:ompanhada,
d8 <•.pprehensão:
a) do vasilhame e dos fêchos que estiverem em des ..
<UTilrdo com as prescripções dos artigos deste regulamento;
b) dos meios de transporte que infringirem os preceitos
dos arts. 870. 878 e 879; que forem conduzidos por individuas
não ]dcntificado;::;: ~ que forem abandonados na via publica ou.
deixados, com o leite, á guarda de casas particulares, ou de
l~stabBlccimentos commereiac.s, que não ne.gociem em leite
e Jacticinios.
Art. 8GU. O vasilhame o os meios de transporte, apprehcndidos, só serão restituídos aos proprietarios após o pagaJlHmf.o das multas em que incorrerem, c no l'aso de sar,isfuL:erem respectivamente as exigencias dos arts. 854 e 870.
Art. 870. Os vehiculos para venda avulsa do leite, ou sua
distribuição a domicilio, deverão ter molas flexíveis ou rodas com aro de borracha, resguardar o vasilhame das poeiras
e dos raios solares ou da chuva e possuir dispositivos que
durante o transporte mantenham o leite na temperatura exigida, de accôrdo com o seu tyPo.
Paragrapho uni co. Durante o transporte das estações
do estrada de ferro para os entrepostos e destos para O'S retalhistas, o leite devorá conservar-se resfriado e o vasilhame
resguardado das poeiras, do sol e da chuva, tendo os vehiculos as portas selladas, de modo a evitar o transvio do produeto, ficando os infractores passíveis da multa de 100$000
a 500$000.
Art. 871. A busca pura inspccção do Ieitc c lacticinios
tiCl'Ú seguida da colheita do amostras para analyse ulterior
toda vez que se julgar necessaria a pericia para condernnar os
gcneros inspeccionados e impôr penas aos infractores.
§ 1o. Os generos serão depositados, quando a sua natureza
o pnrmiLtir, de accôrdo com o disposto no art. ü7ü deste
n•gulamenfo .
. § zo. O agente da Saudn Publica, que cffecLuar a colhcit.a da amostra, deverá cereal-a das garantias necessarias
para ~ su~ identificação no momento da analyse, dando an
prop!·wl.ariO, ou a quem suas vozes fizer, uma nota do apprehcn5ao.
Leis de 1923- Voi. III

49

770

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

§ ae~. Um e outro poderão exigir, para contraproya, amostras que lhes serão êntregues devidamente anthent.JCarlas rm
vasilhame apropriado, que para isso fornecerão.
§ 4o. A's amostras de contra-prova poderá 6cr addicirmado
um agente chimico apropriado á sua conservação.
§ 5e1. O cxamo dn contra-prova. deverú ~c·t· ,.,~damaclo
dent.ro das 48 horas que so seguirem ú eoUllr•il.a da an,oc;I.L·a:
§ 6". O interrssado pelo examn de t•.onl.r·a-pt·,,va vndcl'a
fazer-se acomnanhar ele um perito de sna r,nnfiaJll.~a para
assistir ú analyse, que ·s() será efl'ectuada quando a anH)SL~a
conservar as garantias de inviolabilidade o authenticidarlc uu
que a tiver revestido o funccionarin 1llUe a recolhe e.
§ 7o. A violação da amostra de conlra-prova acarrcl.ará,
para o infractor, o maxirno da nmlla quo no caso ermhe1·.
§ 8°. Esgotado o praso previsto nu § 5°, pcnlcr~l o interessado o direito á analyse de contra-prova.
§ go. Quando a pêsquisa, necessaria para a cutH.lemnação
do producto, se fizer perante o· intm·c13snrlo, ou scn rPprcseutante, no momento da apprehensãn, ficarú uispcn:;ado o exame
de contra-prova.
Art. 872. O leite importado e.stá sujeito :í. fiscalizaçfí.o e
verificação num posto central do fiscalização ante-s de ser entregue ao consumo c, salvo a hypothcso do art. 81:; deverá
ser pasteurizado.
§ 1o. O Dcpal'lamenl.o Nacional do Saudc PnlJlica, nu intuito de promover, doutro dos vreceitos lcgaec;, o barateamento
do 1eite. podm·á pôr em concurrcncia a installa1;iiu de u~ina;.;
modelo, organizar postos officiaeR dr} bcncfieiamcnl.o e fis.::
calização, ou tomar quaesrpwr outras provirh~ucias qut~ al.tclldam aquelle objectivo.
§ 2°. Será pcrmit.tido o consumo <W leite pasteul'ir.ado,
indet>Cndento das exigencias do presente artigo, desde que
sejam attcndidos os dispositivos do art. 811, c paragrapho".
§ 3°. Emquanto não forem crcados os pus tos acima referidos, ou insta.lladàs as usinas de quo trata o artigo anterior
o emquanto outras providencias não sejam determinadas pelo
Governo, como melhor lhe pareça, essa fiscalizaç.ão será exercida nos entrepostos já existentes ou em outros quo se venham a installar, desde que estejam de accôrdo eom as exigencias regulamentare-s e os responsaveis depositêm na secção ,
de contabilidade do Departamento Nacional de Saude Publica, por semestres adeantados, a respectiva qnóta de fiscalizacão, constante da tabella annexa.
Art. 873. Será condemnado o leite impol'larlo c suspensa
temporariamente a sua importa1.1ão, quando, 0111 analyscs 1]1~
amostras colhidas ou por verificações feitas nos loear~:i th~ produeção, beneficiação c expedição, ficar comp,·uyarlu:
a) conter gcrmons pathogencos;
ú) provir do zonas pastoris o·ndo gra.·:-;o 'pizuoLia [J'<Ill:imissivel ao homem, ofJicialmcnlo verifie:ula;
c) conlcr numero excessivo llD micrll-!l ·:!:llli '.111U:-;, !)IH'
r.enlimctro cubico;
·
t~) ter ~ido a{'nndicion~dn. transp1wlarlo ntl nwltipulado
com mfracçocs uos arts. G81. 851, 851 c t:\S5 dcsle regulamento.
Art. 87·i. A' condemnação, de que fnlla o artigo anterior,
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precederá notificacão do interessado, por intermedio rlos proprietarios dos entrepostos, sendo-lhes dadas n s garantias nocessarias .
.Paragrapho unico. Suspensa a importv.çilo ou condenmallo o producto, praticar-se-á a inuf ilizarilo systemaf icl.l aLI)
qno sejam cumpridas as exigcncias regnlamcnt:tri~S.
Art. 87f>. Quando se verificar, pela in~:pr~rcilo do In~aJ fln
JH~ndit·iaçilo ou pela analyso de amostra cdhida no:; locacs
JtWHcionados no art. 872, que o leite de uma determinada
rn·ocr~deucia está sendo pasteurizado I'I!J de~::Jr•cr)rdo com o
art.. 81"=, se exigirá a pasteurização no entreposto. de accôrdo
('Olll o paragrap·ho seguinte, sob pena de inutili;mr:fío.
§ 1°. O leite importado, que chegar crú aos ent.repostos,
sü ::será pasteurizado si as provas hygicnicas demonstrarem
u;ín ('orllaminacão excessiva e revelarem acid~z não suverior
<1 :..:o• Dornic.
2°. O leite imrJOrtado só poderá fi:lhir do'3 entrepostos.
clcpuis do fiscalizado, beneficiado e aeondicionado, do accôrdo
('om as cxigencias do § 3", do art.. 8H, deste rogulamen~~,
u l.endo marcados nos rceipicntes, e incle!cvclmentc, o
uunw do vropriclario ou ela sociedade explorarlura, a súde do
~~si ahelecimcnLo c a eapacidadc do vu~w, e, no lelrciro, a data
da verificação o sua classificação.
§ 3°. O engarrafamento do leite impoi'Lado, pura distrilHJiçilo domiciliaria ou para a venda avulsa, far-sc-á sômente
110s entrepostos e de accôrdo com o vuragraplw anterior.
§ 4° . .Ficará isento dessa exigeneia o leite fornecido aos
es!.a.bclecimontos de consumo immediato de leite, quando se
destinar ás refeições nos proprios cstabelceiTllCmtos.
§ 5°. As infracções dos §§ 2(} e 3", serão punidas com a
Jlllllta de f>OO$ a 1:000$, além da inutilização do producto.
Art. 876. As licenças para funecionamontn e installação
dr.s entrepostos de que trata o § 3a, do art. 872, além das
taxas mencionadas na tabella annexa a "Ste rc~'1l3_mcnto, ,•stão
sujeitas ás condições seguintes:
1", que á prévia approvação do Doparlamcmlo Nacional de
~aude Publica seja o projecto apresentado, com discriminação
rigorosa de todos os apparelhos dr. brneficiaf;.ão e acondicionamento hygienieo do leite, e das demais serventias do estalJolocimento;
2", que o edifício se des_tine esclusivaucmte a e:-:sc genero
do commereio e tenha sido construido de accôrdo com as regr,a.s .ge,raes estabelecidas no capitulo III, tilulo VIII, da parte
III do regulamento do Departamento Naeiona l dr- f:aude Publira c observadas as do art. 1.168, lettra a, nos eonJparLirncntos
rle eonservação dos productos;
3n, que os compartimentos dc<itinados :'i. 1~•~1wfieiação e
a1~ondicionamento do leite tenham uma Sllperfirie rle illnmiJJação nunca inferior a um quarto da sué1 ú 1'c:1. e quo as
abcrluras de ventilação se comrnuniqucm CIJIF o ex f r~rior por
meio de Jancllas duplas, umas inteiramente ~~nvidr:1çadas e
outras protegidas por tela metallica :í l)rnva r! c mo.::cas. ,\c:;
portas de communicaçãu com o extcl'!ol' dr~Y"l ;'(o :'CL' duplas
ou de tambor;
4\ as latrinas, os mictorios. os lavatorios r~ vc.;tiarios do
pessoal do estabelecimento so achem insLallados em comparti-
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rnenl.os crnnpld::\mr'nfe separados r. tanto fpanf0 possível,
afastados das salas de beneficiação c acondicionamento;
5•, que o estabelecimento seja provido de:
.a) dispositivos nccessarios á lavagern maeanica do vasilhame pela agua a ferver ou prlo vapor, de ar~côrcio eom ao;;
exigencias do art. 854;
b) mac·hinismos para engarrafamento o fechamento mccanico do vasilhame. de accôrdo com o § 3° do art. 844;
c) apparelhos de pasteurizacão do leite, segundo a.s
prescripcõcs do mesmo artigo;
d) camaras frigorificas, com capacidade para armazenar
um quinto, pelo menos, da importaç.ão diaria;
e) laboratorio de analyses provido dos apparelhos e reactivos necessarios. que serão indicados pelo chefe do Serviço
de Fisc-alização de Leite e Lacticinioc; e ficarrio sujeitos á
verificação do laboratorio do. serviço.
§ 1°. O tratamento, o beneficiamento e u acondieionament.o
hygienico do leite far-se-hão exclusivamente nas salas a este
fim destinadas, sendo prohibido:
a) deixar nellas quaesquer objectos de uso do pessoa!,
bem como vasilhame sujo;
b) machinismos vara engarrafamenl o o fcehamenf.o mc·canico do vasilhamr, de aceôrdo com ·o ~ 3" do art. 841;
c) appaJ·elhos de pasteurizaçú.rJ, ~wgundtJ a~ prcs<·rivções do
mesmo artigo;
<f.) camaras frigorificas com capacidadu para arnwzonat·
um quinto, pelo menos, da importação diaria;
e) laboratorio de analyse, provido de apparelhos c rcactivos ueccssarios, que serão indicados pelo nhde do Serviço
de Fiscalização do Leitr. o Lacticinio~; ~~ l'it~arãu sujeitos :í.
·verificação do laborato.rio do serviço.
§ 2o. O tratamento, a beneficiaç.ão e o acondicionamrnto
hygicnieo do leite far-se-ão exclusivamente nas salas a este
fim dcstinada3, sendo porhibido:
a) deixar nellas qualquer objccto de uso do vcssoal, be111
como vasilhame sujo;
b) fumar dentro de lias;
c) franqueai-as ao ingresso de pcssôas extranhas, nas
horas de trabalho, salvo mediante pcrmissfio espceial da autoridade sanitaria.
§ 3o. E' prohibido ter animaes em qualquer dependenciJ
do estabelecimento: bem como guardar vehiculos nas sala;:;
de beneficiacão e acondiciortamento do leite.
§ ·Í_
E'. i~ualmenf.e prohibido forucecr leite importado
tás granJas JmtCiras e aos eslí:ÜJUln~ do DisLrieLo FeLieraL
§ 5.,. Antes do inicio de heneficiação do leite todos o.-:
tanques, mactiinismo~, apparelhos e canaHzncões, qtw tenham
de .estar em contacto com este, deverão ser J'igorosamcntc lavados com agua fervente ou vapor.
~ .r;o. No .csl.l~bolecinw.uto havcr:i l~v.r·os J'Ubl'ieudos pela
autorrdade samtana, especmlmentc destmados ao registro da
quantid~de, procecl~ueia, forneeedor, analyses e qnacsqucr OC·currencms do serviço, rnrerenles ao leite ünporlado.
§ 7". O chefe do Serviço de Fisealiza,·fío de Leite c Lacticinios destacará um ou mais funccionar;io~ vara a fiscal ização permanente do leite, nos entrepostos.
0
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§ go. Reger-se-ão estes fiscaes, que poderão apprehender, inutilizar e lavrar autos, pelas instrucções de serviç0 que
forem opportunamento expedidas pelo chefe do Serviço de
Fiscalização de Leite e Lacticinios.
·
§ go. Nos entrepostos estará. Rempro um seu representante para assistir ás analyses e c0ndemnarão riM rrodur.tos ú
Pl:1horaçã.o dos autos de infracção e p2.r.a rec.cJwr ns nntif'ie~u;õPs dos a~entcs da SaudP Pt~hlica.
~ 10. Havf~r:'í, tambem, ás ordens do fiscal, nm ajudante
habili1 ado para o auxiliar nas analyses e, quando necessario,
um cscriptnrm·io, devendo ser, ambos, suhs!ituirlos desrle que
venham a desmerecer da confianr.;a dos agentes da 8aude
Publica.
§ 11·. Os fiscaes· deverão mandar submctlcr á certificação
no Laboratorio de Verifieaçfio do Serviçn de Leite os armarelhos e reactivos dos 1aboratorins dos éntrr'noc·+os, cnbendo
aos proprietarios destes as respectivas despesas.
~ 12. Serão passíveis de multa do 10$ a 50$ ac:; infracçõcs
:í.c:; regras ctc asseio r. hygirn~ cnrnmrttidt1.s p0lp pc'siõoa1 assrtl:-!ehdo dos entrepostos.
Art. 877. Os estabelecimentos de venda a rrtalho ou de
consumo immediato estão sujeitos ás exigencias do art. 87fJ,
~~ 2° e 3" e dcYcrfio disnt>r do gelncteiras cxeJuc:iv:llncntc destinadas ao lPitr I' J:1cfi".inios, nas qnacs fí1-111r o \':villlamn ao
abrigo d:Js poeiras, mn temperatura inferior a + Uí ~;t'áos centigrados.
§ 1o. O vasHhame, logo depnis do esvasiflclo. rkvet\Í ser
lavado e guardado limpo, até ao momonto da devolur:ão, sob
pena de multa de 100$ a 200'$000.
§ 2. O leite guardado em desaccôrdo com as exige;ncias
do prrstmfo art.i,çro srr:í. imnwdiaUmwnte rlpnrchenrlido multamlo-se o ini'ractor ern 50'0$, caso a analyE:e niio .in::: iriqn~
l!laior penalidade.
~ 3.
Nos estabelecimentos commnrci::ws,que fornecerrJ:1 1 -:te di1'Cctamente ao con~mno rmbli l, será o:n·~g~tlr1ria
a lav;}gern dns ut.0nsilins de cópa eom agna a frrvm' -(, corrnnte. 0 f:t'l SCrf\O pPrtniftidos f!llflrdrmapns f1n [l;)IJ ind;\'Íc!Urtl,
sob pena dE' multa de 100$ a riOO~OOO.
Art. 878. O commereio ambuhntP e a enf.I'f:,~a dn leito a
domieilio só poderão ser feitos por indivíduos· que t.rag·am
comsigo carteira de identidade. rr~gistnda no Serviço de Fi~-·
eali~::wão de Leite P Laeticinios. n requerimento do~ interessados on dos patrões, na qual será mencionada a resid~ncia
do vendedor ou enfr·pgaclor P 3 do patrão, assim conlo o local
dP t~eposito do vehiculo.
~ 1. O porte (la carteira ;>oder(t srr re~'.alvnd·:l prlln dt~
umn. ehapa que tenha o seu numero. t1ma vez que os patrões
ou inlRrest:ado~ commnniquem esse facto ao Sm•viço.
~ 2.
O~ -vendedorêg amhJJlrmt~" dev~rfío J):ll'i ir·. i par ao
Rcrvien rl.a, Fft"t'nlizaeão d~ Leite e I ,act.icinit~s a m:l'bnP:l. d~
rec.:irJMJr-in e dn toca1 dP. depo~íto d•'~ Vêhf,..nln. ~ m:: prom·ipf.8rio!4 dos cstabelecimentoB, destinados ao consumo de leite,
qnalqt1er mudança, definitiva ou temporal'ia. dos seus entre~~~1dorc~. on empregados .
. ~ 3. As infracçõefl do presente artigrJ e seu § 2° sr.rão
pumdas eom multas ·de 100l$ a 5·00$, sendo as indieadies fal~:I~
pnnidas no maximo.
·
0
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§ 4.0 A reincidencia nas infraccões dos arts. 861, 863 e
1864 de punicão administrativa ·OU criminal, importará, para os
vendedores ambulantes ou entregadores, na sua exclusão dos
respectivos registro:s.
Art. 879. Não é permitt.ido o ç.ommercio ambulante, nem
entrega a domicilio, do leite que nfio tenha sido engarrafado
de accôrdo com este regulamento.
§ 1. Para o leite pasteurizado e para o leite cru, qne
tenha mais de seiEJ horas de ordenhado, será exigido o resfriamento abaixo de + 15 gráos centígrados.
§ 2. Os vehiculos de transporte deverão obedece:.' ás exigcncias do art. 870.
§ 3. Quando se verificar qualquer infracção do presente
regulamento, !Passível de multa, o vehiculo inspeccionado será
apprehendido.
§ 4. 8erão passíveis da multa de 100$ a :500$ os cnnductores de vehiculos, vendedores ambulantes e carregadores
de leite que abandonarem os vehiculos. n1eios ele transportes
ou o proprio vasilihame na via publica, casas rommerciaes
e entradas de moradias particnlares ou cnllectivas; hem como
os que trouxerem comsigo, nos ve'hiculos ou outros meios de
transporte. vidros com agua, cnnjnnd.amrntf' com os outro:;;
que contenham leite sem fôchos im-inlavris e ryuaesqncr utrnsilios que se prestem á viola~ão c rrconstitnir:ão dos fêchos ·.'o
vasilhame.
§ 5. 0 Nas me~mas penas incorrerão, independente da acção
pena! no caso cabível, os que violarem OB sellos de garantia
dos respectivos meios de transporte, Rubtrahirem ou substituirem por productos alterados. falsificados ou deteriorados
os producto·s transportados, bons para o con~umo, ou transportarem dentro dos vehicnlos ~nmcsrpwr oh,jcr..to'~ atc\rn rio
vasilhame e meios refrigeradores.
0

1
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SECÇÃO 11

Fiscalização saniiaria rlos laclicinios
Art. 880. Sob a sirr.1ple,s designação de cnr.Jho.rlo, só poderá
ser e.xposto á venda e dado ao consumo o lacUcinio proveniente
do leite cru, que estiver nas condições cstnbclreidn:; nos
arts. 841, 812 e 843.
§ 1. 0 Si, para o prr;1aro da c0alhadrr, fôr addic~ inn~ulo algum
fermento, sua natureza dcver:.í ser mencionada no nroprio
recipiente, ou em letreiros bem visíveis, affixados ro int.crioe
do estabelecimento que a der ao consumo.
§ 2. 0 A coalhada do leite pnst.enrizado on esterilizado só
poderá ser exposta á venda e dada no eonsumo quando prov1t'r
da addição de ferrrwnto biologicn selcccionadn. cu,ia natureza
deverá ser declarada, de accôrdo com o § 1o deste artig•J.
§ :1. A coalharla proveniente de, lnite magro flll flnsnatado
;(arts. 83.8 e 839), só podc•rá ser exposta á Vf~IHlrt c dada r.o
<'ommmo soh dcsignaç.ão c:x:pre~sa, rc~'Jlflr-th-nmcnLc. de 4'cOa·lhada d0 leite~ magro» P «eofll!Jarla dr' lrifo dn"nnfadnt>.
~ q,o A coalharia dcvcní RCT' ronscrvnrla r.m geladeiras
f'xelu~ivamr.nt.e drst.inndns n lf'itr. 011 lacl ir,inio::~ c rm temperatura infm'inr a+ H> gdns crn 1 ir,;·ad11~. c.;nh !'Pila ciP npprehensão P inutilizacão.
0
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Art.. SBi . Sob a designação de cr~me ou nata Rorá permittido expl'Jr á venda ou dar ao consumo a parte rica em
gordura, que vem á superfície do leite quando este é mantido
em repouso, O"tl .que é delle separada pela cr~ntrifugação.
§ 1. O crême não !POderá conter menos de 30 o/o da gordura do leite.
§ zo. O erême só podor·ú provir do lcitr' ern quo satisfizer
:ís r,ondições dos arts. 841, 812 c 843, ou dn lri!r~ pasteurizado
de necôrdo com o art. 844 e seus paragraphos.
~ 3. Quando a acide?: do crême excer1~r a 2.2o Dornic,
elle ~ó podeni ser vendido com a dcsignaçfíq e~~prcssa de <crême 3Cido».
~ 4. O crême deverá ser conservado do acrôrdo com o
:~ í" do art.. 880, soh pPna ele apprchrnsfío I' i nu I iliznr:ilo.
Art. 882. Soh a designação de queijo aême r•u. 'lw.ta, de
quciin am·do on twwntr!ionrlo c de qnei.io 111eio un:·tfo st) será
pPrmiftido cxpôr á yrmda nn dar ao consUJllo :nH•i,j,,; l'lt,ío cxt.racto secco não contenha menos de 45 o/o, 35 o/o e 25 o/o, respectivamente, da rnatcria gorda do leite. A desig-nação de
li'U.cijo magro caberá ~.qncllr•.s Clll cujo cxlrar~fo su1·r'n Ps!a maf/'ria não attingir a 25 %.
Paragrapho unico. A partir de tres mezcs da publicação
deste regulamento, será obrigatoria a declaração cln.ssificadora
dos queijos, de accôrdo com este artigo,. sob pena de npprelt0nsão dos productos.
Art. 883. Só será permittido:
a) expôr á venda e dar ao consumo queijos .preparados
com leite que não seja de vacca, si trouxerem explícita
:1 dP:iÍP"nação da rsprcic animal que fornecer a rral cria prima;
b) preparar queijos com a mistura de leite de animaes
diversos, qnnndo isto constitua typo de qnoijo já consagrado
ou Yr'nha a constituir um typo novo, que, nosso caso, só será
admittido ao consumo após ana]yse prévia e regi'sl.ro do processo de fabricaç.ão na Inspcctoria de lFiscalizar.fio dr Grnoros
;\I ime.nt.icios;
c) ·substituir em parte a gordura do leite nor materia
graxa ex!.ranha, si esta fôr acceita vela Jnsp,~cLol'ia de Fisr'.alizrHião rle Gencros Alimrmticios e o procltH~to lronxPr no
r·nvolncro a declaração quei.io artificial;
d) addicionar, aos queijos, chlorêto de scidio, e condimentos, espccinrirrs on outras· sub'stancias pcl'mif tidns nela
J nspcctol'ia;
~~) col'al' a massa dos queijos com subst.ancias vegetaes
innor·.uas on indnlar a sua el'osta eom os ~~OJ'an!t>R pPrmittidos
JlPla Jnspect.oria.
Art. 884. Não srrá pcrmittido:
ni prepnrar queijos com leite colostral, d<'r.ornposto, pnlrPfr•il,l ou mntngirlo de animacs doentes;
b) expôr ú vcnrla e dar ao consumo quei.jns àc consisfpn(~ia prr_>tljosn, com man aspe~to ou cnnsrrvar.ão mal c11idada,
tlP mf!SSa contrahida ou fenflilhada por fermcnf açõns anormai•:::, chniro improprio, gosto amargo, infefilad(ls por acarianos nu lal'vas rl<' insrclo'; on rom si~nans cvirlr111es dr~ deterio0

0
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' .. • ;.) nrlrlirionar :í mns:.;a fnrinh:v~ pt'í dP oult't'S rg1rijos, ou
P-llh"l<mcins i'nertcs e pesadas;
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d) empregar agentes conservadores não permittidos. ou
inrlutar-lhes a superfície com antisept.icos e corantes não
autorizados;
e) envolver queijos frescos com folhas, [palhas ou papeis
não impermeaveis;
f) deixar os queijos frescos ou quacsquer outros, quando
j :i cortados, expostos ·ás poeiras.
Paragrapho uni co. As infracções das Jetras a, b, c c d
deste artigo serão capituladas, e como taes punidas, respectivamente, no art. 672, item 1o do :.ut. G71. item 3o do art. 670
d1~ste Rf·~nlamento e as lettras c o f, com a multa uc 10ü-$,
dohraua na reincidencia.
Ar L. 8815. O Departamento Nacional de Saude Publica
poderá firmar, mediante solicital)ão do interessado, qlle pagará as despesas, f.ypo de queijo regional eom direito a marca privilegiada, de accôrdo com a~ leis em vigor.
§ 1.0 Sob as designações Petit-Suisse, Double Crême,
Camernbert~ Kobolw, Gouda, Serra da Estrella, Prato, Po1'tSalut, Gnc.yêre, Parmesão, do Reino, Suisso, Hollandês, e
outras, só poderão 5er expostos á venda 'OU dados ao consumo os queijos que, pelo seu aspecto, processo de fabricação
n con1po'si<:ão chimil~a. se approximem, quanto possivel, ~los
typos hem definidos a .que correspondcrem.
§ 2. Serão extensivas aos requeijões e aos p·roducLos similares estrangeiros todas as exigencias deste Regulamento
l'Plativas á venda e ao consumo dos de produccão nacional.
Ar f. 886. Sob a designação de leite condensado, só será
permittido cxpôr á venda e dar ao consumo o proríucto obtido
com leite são, addicionado ou não de saccharose, do qual tenh~
sido eliminada a maior parte da agna, pela cvaporw;ão em
t0mperatura moderada.
§ Lo Será guardado em recipientes que o preservem do
contacto do ar e dos agentes de contaminação e deverá ter
côr amarella clara ou levemente parda, ser perfeitamente
l1nmoge.neo, isento de contaminações. fermentações. compostos mr.;tallicos c agente;s c·onscrvadol'C~s. e acondicionado ao
abrigo do ar e do contacto eom materiaes qne lhe possam prodnzir deteriorações.
§ 2.0 O Je.ite condensado deverú conter, pelo rncno:-::, 2·5 %
da gordura nos princípios solidos naturaes do leite. Quando
nr·ovif~r de leite desnatado total ou parcialrncnto, os rotulos
âovl\ri:ío indicar essa circumstancia.
Art. R87. O leite em pó, prcoarado com leite são, não
dc-'verá ter côr escura, sabor e cheiro rançosos, nem conter suhstancias c~tranhas a não ·ser, cventualmrnfc, a saedwru~'P,
t•nin, ndrli(:ão sct'(t indicada nos rot.ulos.
~ 1." Dcverú, tambrm, ser conservado Pm recipientes que
o prnsl'rvem do cont::ld.o do ar c dos agcn!t\'1 de dPtoriora(:ão
P tl'r rt gordura uniformemente distribuída.
§ 2. E' pBrmiUido preparar comprimidos ou pastilhaR
r.om n lei1 r~ em pó, simples on ac;~oripflo :i br,to.'=r, mr:nciPwm(lo-~e nos rotulas a addição desta substancia.
Art. 8R8. A fm·inha lactea. oh tida pela evaporução, a seoco,
da mi~tura de !eite com farinhas, cujo amylo se tiver tornado
0

0
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soluvel por proce.s~o conveniente, deverá preencher o~ seguintes requisitos :
a) conter, pelo menos, 3, 5 % da gordura do leite, sem
rr~nr,idcz nem deterioração.
b) sua h umidade não deverá exceder a 8 (;'á;
c) conter, apenas, vestigio·s de cellulose e ser de::;provida · ·
rJe substancias conservadoras;
d} ser ncondiciOIIlada de modo a ficar ao a1Figo do ar e
de qua1nuer causa de dete·rioração.
Art. 889. Com a denominação de sih·n rJe leite S(Í poderá
ser exposto á venda e dado ao consnmo o liquido que se separa
na eoagulação do leite.
Paragrapho unico. O sôro de leitE' acido deverá f.er. no
rotulo, expressa declaraçfío dessa qualidndo.
Art. 890. As designaçõe.s: sôro dq nwntr·i(m, ou lcitellw
babett1'1'e, buttennilk ou bnttermilch correspon,]crn ao liquido
•QlW se separa na cxlracc;:ão da mnnt.r.iga nela h8 f.('ilnr::t do lei te
ou crême.
§ 1.0 O sôro de manteiga, exposto á venda ou. dado ao consumo para uso infantil ou dietotico, rlevr.r:'i provir rlA lei í-1'~
cnrbficado ou de leite pasteuriJ~;ado, nus condir_:õcs ,:os nt!s. 8/d
e R 11 do presünte regulamento.
§ 2. 0 O extracto secco do sôro de manteiga dr.verá corrc';·ponder ao cxtracto secco desgordurado do leite jntegral.
§ 3. 0 O sôro de manteiga não deverá snf1'1·cr sinftq a feí· ~
mentação lactica, e sua acidez não deverú exceder a G0°
Dornic.
~ 4. 0 O sôro de manteiga deverá ser conservado n~s cnndicõcs exigidas no § 4° do art. 880 do presente rcgulQmento.
Art. 891. As farinhas lact.eas. assim com'J lJ~' lpil~~ rmlvcrizados e quaesquer outros lacticinios não especifir-ad0s neP.t.~
regulamento, só ,poderão ser impor-tados, fabric3dns. expo.;;toq
ú venda ou dados ao consumo. quando ~a(ic:fi, •r'CPl :í.c: ro cig~"n
eias do art.. 665 deste regulamento.
Art. 892. Sob a designaefto dr ruanteiqa ~::( ~:rrú fJ<'rmittido
expor á venda e dar ao consumo o produeto obtido pr1la ag-g·Iomcração mecanica da gordura do leitr~ nu rln erÔillt~ fr;;:~
('m::;, es'pontanea ou artifialmmü.e fcrmf'n! aclnc:, sPg-uida da ''~: ··
traceão maxima da a7ua 8 elos (lemni.;; c0mnor1r'nfes (]q lci 1 1:.
§ 1.0 A manteiga que não fôr preparada com leite de
vacca, srja qnal fôr o seu typo comrw:r~hl, de ,·rl':Í h·az~'r expressa a declaração da especie animal de que proceder.
§ 2. 0 A manteiga não deverá conter monos de 80 % da
ma teria gorda do leite.
~ 3.0 A maturação e·sponbnt~:-t ~lo ~r<~nw "''r:í :dm i i I ida <.::(1nwnLc qmmrln rllo provier de leite nas col'r1ie0C'.: t!r\.-\ :n(:~. ~ í 1.
S't ~ c 843 dn pl'csente regulamento.
_ § !~.~ O crt}mc r~r.st_!nado :'i. [~hricnçfí_n rh m:mf ~~iga, tJt10
o::·,~Yr•r nas condJcors refri'Jt<'<;; tlll :,;1i'::é',':tr>ll:l ~;_nir_•tl!:r,
r!cç(•r:'í. ser préviamerntÁ paste:ndzado.
·
Arl.. 8!1~. P.ómc.ntc :'i mr~ntcir-;·a fflW ! r~n h a ::-id:J pn•n;n:Hla
do :-Jl'cordo eom as prescripçõPs do ::1rt.igo antJ~rün>. ~-~~m ~H~rli
f.'ÍÍO do suh~;bnf'.ias CXfl'allliaS, Crt}H'l';Í, :1 dr'!llllilill:l('~ll d1• ::t•'.i-·
.ll<lfl

(eiqa fr-esca.
~

.

1. A m~nt.ciga. fresca deverú ser m:mtià:1 em femncra!ur:l inferior· a + ·15 gr(to·s c~"nf igrndos
r> nfío dcH'I':í f IT,
0
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em f 00 grammas de ma teria gorda, acidez superior á expressa
por oito centímetros cubieos de soluto alcalino normal.
§ 2. 0 A expressão da acidez da manteiga é feita em centimetros ·cubicos de solut.o alcalino normal, necessarios para
neutralizar os acidos graxos livres, contidos em 100 r.rammas .
de mat.eria gorda.
§ 3. 0 Será ap.prehendida e inuf.ilizada a lll:tnteiga 'fresca
que não preencher as condicõos do § 1o ou que fôr conservada
envolvida em folhas, palhas on papel não impermeavel, cabendo aos infract.ores a mnlta de. 100$. doh1·ada nas l'(~inci
dencias.
Art. 89 i. A' manteiga, prrp:1rada de aceôrdo com as prcscripções do art.. 893 que tenha soffrido nddição de ehlorcto
de sodio, caberá a designação d~ mantr?i(la conservada mt salgada.
§ 1.0 A manteiga conservada não deverá ter, em 100
grammas de materia gorda, acirlrz ~mpnrior 6 expressa por
15 centimetros cubicos de solut.o alcalino normal.
~ 2. 0 Será folerada a addição de corantes vegetacs innocum; :1. manteig-a conservada (ururum, açafrão, curcuma, etc.).
~\rt. 89fi. 8rr:1. permittidn Pxpôr :í yenda ~ rlar ao consnmo,
sob a explicita designação do manfeiaa renovada e manteiga
1Jll1'a tr>rnpem a ,que tenha sirlo fundicla, elarificada, refinada c
manipulada de maneira a se assmnelhar ao producto original
como definido no art. 892, comt.anf o que não contenha suhstancias extran'has, al~m do ehloreto ele sodio e eorantcs vcgef.nes
inocuos.
Paragrarho ·tmiro. A «mantrig-a rrnnvnrln'> !l~verá preencher as condiçõf)s do § 1o do art. 894 e a "mallfJ>iga Jlat·~1 t.rmpero~ não deverá t.er, em 1no gf'Hill nHts de nJal.1•.ria gMd:3, acid+'7.
superior á expressa por :.?:1 ecntinwtros cr1hicos uc soluLo
a leal i no normal.
Art. 896. O Departamento Naeional do Saude. Publlea
poderá fo:rmnr padrõe.s regionaes para as manteigas, a requerimento dos interessados quo pagar·ão as desp~zns, quando
prefendermn garantia c J1rivilc.g-io dr~ lllnrr~n~.. de nrr~tn'dn rnm
as leis em vigor.
Art. 807. A manteiga qP.e cont.ivrr mono;;: do 80 % de
materia gorda do ]cite, ou que tiver acidez maior do fJlH~ a
do s~u padrão, não deverá s~r dada ao f~nnsmno pnhlico;
poder:\, por1~m. sr•r· vem] ida nos ronQvn.dnrN~ f-li 1rou:xor a declartlçã.o oxpeossa e hmn visiv~l: - «n/jo JJÔrl~ ser venrlida oo
7múlico» ,--sob 1wna rln iJJcorrpr o infr::wtor 1 la suneei'ío rorrc•spondonfr> ao item 2" do art. G70 dr'lfo r~g-nlnmon!o.
§ 1." Constitlre infracção ywcvisl.a no n. 3 do mennionado
artigo a addição de qualquer onf.ro conservador ou antisepfico que nfío seja o chlort~lo fle sodio.
§ 2. 0 A inobservancia dos arts. 893, 894 P- p,g:) do prflsent.e
regulamento na rot.nJagem on designncií.o do producto, impor1.a na falsificação prcvistn pelos ns. 4 0. f' do art. ô l1
de"fJ~ rrgnlnmento.
Ar f. 898 . .A c; mhsf aneias alimrnf ir: ia::; lmtyrosas, que apresentem o aspecf.o da manteiga on ~c,inm eonsideradas seus
SllCcedanrns, 11fío poderão ~er cxnoslas á venda. nem dadiUS ao
consumo, corn o nome de m,nfl•i:-,:-a. s~,ia Pmlwm esln snbstantivo srguido de qualquer nd,iecf.ivaçfin, soh pena de infracç:io do mm11~ro P do nrt. 071 deste rcgulnmcnto.
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~ 1.0 Taes substanclas deverAo satisfa1.er ás exigoencin~
do J.. aboratorio Bromatologico, devendo as margarinas e

oleo-margarinac: ~f'r r~ddieionados, no minimo, dB 5 % do oleo
rie Résamo ou 2 o/o rl'. am~do, sob prma dr. inrrncção <lo :p·f. üG8
dPstr. regulamento.
g 2. 0 Os stwcedaneos da manl.ei,!!a margarina. oloomarg-arina. gordura de C/JCO, RfC. - nfio poderfio fif'.T' preparndo~ nem vennido.o:; on depositndos nnc:; fnbric:u~ ne lacticinios, usinas benefieiadoras dfl lr.ite. f'stabele<~inwnto~ ilfl
!cite ou lncticinios, sob rena rie multa dfl 1 :000$ a ~ :000$ t>
apprehrnsão do produdo.
Art. 81fH). A manteiga conservada. renovar]~'· ou fundida e
os succcdaneo~ só poderão ser importadM. fabrirarln.::. exposto~
n. vrnrla e ·dados :10 consumo, de nccôrrlo eom o ar f. 665 dest•3
regulamento.
· ~ 1. 0 A manteiga s6 poderá ser vendida ao publico em
envolncros ou recipientes que tragam inrlicarlo o pns·n liqui:io
em kilogrammas, seus multiplos ou sub-multiplos, temlo impressa, alf~m da declaração do nome, da Sl~dc comm~rcial ou
do domicilio do rcsponsuv~l. a designação do prso, salvo no
caso de venda a retal!:o á vista do comprador, soll l)flna de
in l'ntct,~fto do art1. 67 t, n. G'', deste reg-tilamento.

§ ~. 0 A manteiga fresca deverá ser conservada de accôrdo
com o art. 893, § 1°, do ])rcsente regulamento, sob prna de
mnlta de 100~000.
Art. 900. As fabriras ou estabrJecimrrJos brnflf'iciadore:;
do lact.icinioR deverão obedecer, na inst.allacfío c no funrcionamcnto, ás seguintes condições:
I. Funccionar em edifícios exclusivame!nte destinados a
tal fim ou em andar terreo, por elles inteiramente oceupado e
com entrada independente e i~olada, de edifieios mu que nüo
haja aposentos destinados a hahita~;:.ões collc·cLi vas, OllllsulII. Bealizar as exigencias do art. 87(). itens 1", 3" c '~o;
forios medicos ou dentarios, ou abrigo de doentes.
itrrn V, lettra a; § 1° e suas lcttras a, b e c.
Pai'abrapho uníco. O vasilhDnle e os ufeitRilio.c:, f'lll nuc
fore111 prenarados·, bcndiciatlos c acondiciouados IJ:) JaeLieinos. deverão obedecer' ás exigencias do art. 855, mn tudo
o qne se refci'e ao leite, sob as penas impostas no art. flf,li, f:alvo
as exigr.n1~i~:;; technicns do preparo de deter·miJtndo 1:1d.it~i~ti11,
a juizo do Serviço de Fiscalizacão de LeHe e Lacticinios.
Art. not. As cxig-cneias referentes aos enLrepustns de
lei ti>. contidas no presente regulamento serão extensivas ao3
r::::tabelccimentos de fahrlca(:fio, preparo, hencficiação e acondicionamento de Iacticinios, que lerão as sm1s liccnr:::w J::lra
installaf:fio approvadas pela Inspectoria de Pisraliznr;fio de
t :Prrrros Al inwnl i cios.
Art.. ftO:?. Tudo quflnl.o ~ldcrmina o presente r('.gnla!ltnnt.n
com J'('Sfl('Í! o ao lf'.il e ~~ appl ieavel á fiscalizaefio diJ fabri1'•J.
]tl'nC'f'ici:tJtli'Jtfn. lransrnr·le e acondicionamento. da VPnth c
~~nfr·rga dnc; lacticinios, com
ns modificaçõe.'l nalurahw~ntn
indicadas.

'
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SECÇÃO III

Vigilancia e policia sanitaria dos animaes desl'inados á producção de leite e lacticin'ios no Dislricto Fede1·al
Art. 903. Os animaes clestinr.rJo·s ::'i prodnc~:fio do leite no
Districto Pederal serão mantidos no regimen do somi-estahulaçãu em f;ranjas leiteiras qun :s~o esl.almlo...; conf'lrnido3
dentro de um teri'r.no onde se po.ssam os animaes moviliH'ntar·.
Art. 904. O terreno annexo ao estabulo da grar:ja leiteira
·deverá preencher as seguintes condições:
a) ter uma area minima de 300 metros quadrados para
cada animal estabulado;
b) ter agua julgada utilizavel, canalizaàa em quantidatlü
·sufficiente para o perfeito asseio do .cst11bulo o dos animaes;
cj ter a superfic'ie em condiç.ões de permittir o facil esCL)amento das aguas !Pluviaes;
d) quando situado em faldas de morros, não ter, a cavallciro, terrr.nos habitados, salvo si estes i'ormn provido:-:; de
esgotos para materias residuaes o agllas plnviacs;
e j si :flôr pantanoso ou alagadiço, só poderá servir ctepoiR
de crnve:nientemente aterrado e drenado, ficando em nivel
superior aos circnmvisinhos; esse aterro nnnca ser:.'t feito
com lixo nem argila pura, dando-se preferenr-ia alls materiae~
permeaveis;
f) o esgotamento das a.guas' rcsicluaes c pluviaes, be1a
como o das aguas de corregos, rios e valias que atravessem
os terrenos, deverú obedeeer aos dispositivos c:\:isLcntcs neste
regulamento;
g) ser fechado por muro, gradil ou simples cerca de arame, onde .o permittirem as posturas municipacs, mau nunca
por cercas de arame farpado;
h) ter uma parte plantada com arvores de porte conveniente para produzir sombra aproveitavel ao gado leiteiro;
i) ser cuidado de maneira a evitar que vicej~m rplant.as
toxicas para o gado ou que possam commttnk:u ao Iei!1~ G'la-·
lidades organolepticas extranhas.
Art. 905. O estabulo da granja Ieitc~:a só pud1)rá ser
construido após a apresentação do respectivo projecto ~i
Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimenticios, quo o
approvará, si obedecer ás se.gu in tos condiçõ<J." minhnas:
a) ficar a sua fachada a 2!) rnetroB do alinhamento da
rua;
b) ter· torlo o sólo impermeahilizacJr, c ~;ilnado a Orn,:?o
acima do nível do terreno annr~xo;
c 1 ter pé direito de quatro mel:ros, parede:; ln.tm-aes com
aberturas eorrespondentr.s ú m0tade de .c:na snpe.rfíeie, devendo a parPde clivisori:1, entre o e'sLahulo c as dPmai.'~ install:~
ÇÕI'S, :ser inteira e apenaí'-1 ter porta ou nhcrlnra de com-mu n icação;
d) ter cobertura de matPrial cn:unico ou dr~ ou t i'O material apropriado ao nosso clima;
c) Ler as pm·etles revestidas rle rnaLcrifl.l impermeavel. ele
facil desinfccçfío. nt.é á nltnra minirna rir: ~n1.11 r. d<Jlli par:t
cima, caiadas.
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Art. 906. A superfic.ie do t'sLabulo variar;; com o num cru
dos animacs a que se destinar, de accôrdo com as éieguint.es
indicações:
l. O pesebre terá dois metros .de extensão por um mer ro de largura para animaes grandes, 1m,70 por Om,80 para
animacs mt!dios e 1m,70 por Om,70 para as crias;
H. Será elevado do OnJ,H) sobre o piso do csLahulo, JVJdendo l'eceber estrados de macleina com inc-linação S>Lllfficicn~e e facilmente removíveis para se p1·oceder á limpeza;
III. Além do pesebre correrá a mangerloura, de superfície lisa e com Om,25 de profunclidalle, Om,·'LO do largura na
parte superior e Om,30 na inf1;rior;
IV. Por cima da mangcd'oura poderá ser in:-;lallado o
gradil :pm·a conter a forragem e que deverá ter, ntais rm
menos, um metr>O de altura, ficar Orn,:?O fie distan()ia da cabeça
oos animaes c apresentar Om,20 de espaço entre as varas;
Y. Haverá baias perpendiculares á mangcdoura, onde
poderão os animaes ser presos por laços corredios; .
.
Vl. Iunneuiatamcntc, aquem do pcsdn'''. e Clll HJVI'l mat-.:
baixo haverá uma f'argeta com deelividade o sccr.ão convenio;lLcs, a juizo da autoridade sanit.aria, para J?Crmittir o
escoamento das asua·s residuaes; esta sar,geLa sr.nt, .em uma
das extremidruies, abastecida poe mnn tonwira rl'n~jua ()01'-n~nf.e e na outra desaguará na canalização dos esr,otos;
VII. Aquem das sargetas estará o piso do estahulo, que,
na parte coberta, terá, no mínimo, 1rn,50 de lanmra para uma
só fila de animaes e dois metros para duas filas, n ficarú
Om, 15 abaixo do nivel <los pescbres;
VIII. Por detrás {]as me.ngr.flouras n á a 1Lu r a ele snas
bordas coiTnrú um piso nlovado. (lll eot'f(~rlor rl1! forra.!.;('Jll,
com um metro c 10 ccntimctms de largo, q1tando o c.'3Lahulo
fôr de duas filas de amimaes oppostos pelas cabeças.
IX. Por cima _da sargeta de escoamento das aguas rcsiduacs e em altura conveniente, eorrerá unw vara horizontal, onde deverá ser atada, por nwios arJ,•qu:lllw;, a eauda
dos animacs durante a mungidura;
X. Os bebedonros serão de ferro estanhado ou do outro
material de facil limpeza, um para cada animal;
XI. Serão, no mais, observadas as disposições do art. 1.17G
deste regulamento.
Art. !3ü7. No corpo da construcoão, destinada ao cstabulo,
só SP,rão ,p.ermittidm c·ompartimentos para a mungidura, o
acondicionamento hygienico c a benc•J]ciaoão do leite, os
quaes ficarão separados do cstabulo !POr paredes inteiras,
<?ornmuuicando-se com cllo llOr portas UUJilas ou do famblll'.
fl) os eompar·Limcnto~~ mc11eimmdos tltWf'rflo Lm· :pavimento de ladrilho; paredes rcvc.stidas de azulejo branco até
4m,o d8 altur~ c, dahi para cima, caiadas; von Lila\·ão assegurada por .Jancllas ou outras aberturas revestidas de téla
mctallica _á prova do moscas; illuminação dirccta flor abertura.'> P(Jtuvalmll,~s a 11·1 da úrea a illur;Jillal', ~~ ('.anali:~·u·;!,,
d'a~11a ~~ ci;gulos de act~úrdo eom o !)l'I~S('Jile r·r~;.~·r:l;'.!llf'1JLo; ..
_b) nas ,qal~s do lavagem, esterilização do vasilhame, filfra(;ao c rcsfnamento do leite, qnc deverão ser independente;~·. ~la ~i e nmngid~1:a, serão iusta!lados os apparelüos Jlarü
benel wmcao o acondiCIOnamento hygicnico do leite;
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a. sala de mungidura deverá attender ás cxigoncias
do·s nu meros I, II, V, VI e IX do artigo anterior.
Art. 908. Os depositas de fnrragcns e os compartimentos
de preparo das rações deverão estar fóra da vista e do olfado do~ animam~ e ser construidos do accórdo corn as cxigencias de·ste regulamento.
a) Os aposentos. vcstiarioB, dormit,orios, lavatorios, latrinas c micf.nrios dn flCssnal do esf ahnl~' deverão fi1~m·.
quantn possivcl, nfastados dos compat'l.imcnt,os mencionados
no arl.igo anterior c isoladoR rio Psl.abu,lo p.ropriament.c dif.o.
b) Haverá, no estabelecimento, recipientes estanrJucs
para recolhct· os dcjcctos solidns. nc:; rnstns d0 forrag-rns c o
lixo, c vchiculos para transportal-o~ a dcpositos estanques
e rte fecho hermetico, onde demorarão no maximo 24 horas,
devendo depois ser removidos ou soterrados, em terrenos
baldios; á distancia conveniente, sob camada de terra numa
inferior a um metro de espeE~Bura, on collocados em estrumeiras, devidamente constrnidas. de accôrdo com ar:J dctcnninacõcs do Servi co do Fiscalização de Leite e Lacticinios.
Art. !10!1. Não podm~á ser concrd.irla !icença para consf rucção, in.stallação e funccionamento de granjas leiteiras
sem .a.prcsentaç,ão prévia do projcctn ao exrnne c á approvação das autoridades sanitarias, sob vcna do embargo da.
construccão.
Art. 910. Urna vez permittida ~~ installr.ção da granja
lei I nirn, dcvcriío ser observadas todas as cxigcncias contidas
nesle regulamento, sob pena de multa de 200$ a 1 :000$000.
Art. 911. Sct·fio consideradas ipfr<l:~rõr:s :í; regras de hygieno e corno tac:; punidas com a mulf.a tlc 100$ a úOO:fiOOU:
a) a falta dn limpeza dos pisos, dos pescbres, das mango<lnuras, dos estrados, das baias c das demais dcpcnduneias
do cstabulo c dos compartimentos annexos;
b) a permrunencia de dejeetos dos animaes, restos de
forragens e lixo dentro da área coberta do estabn1o c a sua
retirada, conducção e dootino em desaccôrdo com o estabelecido neste regulamento.
c) ter forragens, ou quaes:quer objectos de uso pessoal,
em deposito no interior do estabulo e dos compartimentos
annexos;
d) ter o vasilhame fóra do compartimento destinado á
sua lavagem ou ao envasilhamento do leite;
e) operar a mungidu:ra sem a prévia limpeza do estabulo,
ou do compartimento apropriado, ou no momento da distribuição da ração aos animaes;
f) filtrar o leite e envasilhal-o fóra do compartimento
destinado a tal fim;
g) fazer lavagens de roupa e pcrmittir a presença de
animaes domestieos no recinto do estabulo e elas Balas do
l.Jeucficiação e acondicionamento do leite;
h) conservar o vasilhame em tanques ou lavai-o em
dcpo':iitOs de agua que não sejam exclusivamente destinados
a tal fim.
Art. a12. As granjas que fornecerem leite cm'Lifieado ou
leite cru incorrerão na multa de 200$ a 1 :000$ se infringirem
os artigos 841 c 842 deste regulamento.
Art. 913. As horas de distribui~ão da;;; rações e de 1nun-
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gidura dos animaes serão sempre as rpesm~s em c..ada CBf.~
belecimento, devendo estar as re~p,ectiVas mstrucçoes escrtptmJ e expostas em ponto visível no interior do cslabulo.
Art. !H-1. As vaccas leiteiras deverão sei' ui<n·iamenle lavadas, de modo a qno se conservem sempre 1impas.
a) Não se. dará ao consumo pu_blieo lcil.c ele animaes ·~1~0
l.enham parasitos tCiUlarwus, du1·anl.e o fyaf ê'.illClllo para::;!Llcida·
l1) As vaeeas Ieiteit·as JJfio tlevc1·ãu lieP.Y erJitLillllaiJJenLe
presa~; nos estabulos, sendo obrigatorio soltal-.as, diariamente
e durante algum tempo, nos tenenos da f::rarqa;
.
.
c) As infrae~;ões do Jlresente ar·ti>-;o e :.L du anl r:nur· llll·
vorfar·ão em mullaa de 50$ a 200$000.
At·L. !HG. A; v:weas voder:io sei' L~·af ada~; !U Jii''Pria ~:;ranja
leiteira ~quando attingidas de affnceões a(;udaP., lm'>alizadas
c não transmissíveis, mas seu leite não será dado ao cousumo
e!llíJnunto se não restabelecerem.
§ 1. Quando ~c tratar de aJfeccões a.:;uda::; ut1 l:IHoniea;,
e~1-vaws de, pelas excreçücs, conumver u leilc, .':wrúo inti-mados os proprietarios a retiJUVcr os <milli<tc:; aJlccladu:.:~ <.tle
eontple~o restabelecimento.
§ 2. Quando so tratar de cpizootia, sedt olJrigaturia a
no Li fica~.; ao imrnediata. do occonido ao f:)crviço de Fü:ealização de Leite e Lacticinios, ficando a granja in! ordief a até
que se restabeleçam os animaes ou sejam sulJstiluidos por
uutrus, e após a desinfecção do estaJ.mlo.
§ a. o .fus v acuas em estado de magrcxa ex I rema e v ii'Ji-·, dructJle Cdgoladas serão afastauas da granja.
§ 4. Não será permiLtido expôr á venda ou dar ao consumo o lei te mungido, durante o perinrJu cum(H dwndtdu
eutre quatro semanas antes & dez dias apu.:; o ral'to.
ú.o As infraccõcs do prc.sente artigo serãu punidas eum
as penas conuuiuadas no art. u73 desLe rcgu h11w~do.
Al't. UHi. N enhnm auilllal, proecdenl~~ u. J;;btagens situadas fúra do Di~tricto Federal, pudl'l'ú :::<~r ~~:-;1 :1bulauo CJH
granja leiteira sem att.estado de saw..te, pas:.iatlo pelo f:)erviço
de .Fiscalização de Leite e Lacticinios ou pelas autoritladcs
competentes do Ministerio da Agricultura, soJJ vena de multa
de 100$ a 500$000.
§ 1.0 Todos os animaes, actualmcnLc esLuLulados uo Districto Federal c os que c wrem nas graoj~t:; !dluíra:;, serão
gradativamente inspeccionados e submcltidos á prova de
t.uberculina.
.
§ 2. 0 O. animal que soffrer de tuberculosb aberta, generalizada, febril, ou com emagrecimento, será sacrificad·o n:1
v_re.s~_nc.;a_ das autoridades sanitarias dos 1\latadouro:3, que decidiruo SI a carcassa podeni ser uu u~iu ap1·uvenaJa, :-,•.'ln (iJl e lLo, lJara o proprietariu, a qualquer iudemaizaçüu.
§ 3." Us animaes que reagirem ú tu!Jereulirw, IJÜu apre~3entando, \POrém, as manifestações vrev bttu; nu p:.~ragra'ptw
anterior, serão marcados, exigindo-se sua remoçilo inunecliata
dos Iocaes de producção do leite, sob pena d1.1 .-::~J'CJil UJ'Ili'clJea
didos e sacrificadoa.
§ 4." As crias e o::; touros scrã·~~ immedi<lf:.lllleinl.e· nmwvi-du.::i dOS loeaes de prodU<:t_.;ãO Uü 1L'!l~, llll:.tll•lu UlJl'l'.:...ülÜUJ ülll
as mauifestacõ~ mencionadas no;:; §§ :.!" e 0", sob pena de
serem apprcllcnclidos e sacrificados.
0

0

0

s

784

Ar.TOS DD PODE!l EXECU'l'lYD

§ 5.o Os animaes atacados de carbnnculo hacteridiatw.
raiva. peste bovina o tetano serão sacrificados e inc1nerad.ns
com a re-spectiva pelle.
§ 6.o ~~ dc>.sinfeeção do lnc<Jl, toda vez que OCI'OtTcrüm os
e~sos prev1sfos nos paragraphos anl erim·e:', ser:í. fr>,if:.t rlc nceordo com a dotc!'minação das autoridndrs sanital'ias.
§ 7. Os animaes apprchendictos, de aeeôrdo com os §§ 2··
3° c 4°, serão sacrificados nos matadouros, onde as auiori-:
dades fiscalizadoras da Saúde Puhliea det~idirão do aprqvcita-rnento das carcassa~. que poderão s~·1 ent 1 r_·.,~i H!., :ti)~ DroPri;>·
larios que cslejam presentes.
Art. 917. o~ indivíduos emprcga1los m!. cc;liJciLt~ e manipulação do leite e nos servi.ços da granj::t leiteira e todas a..,
demais pessoas que tiverem residencia dentro da ~írca d:t
granja, deverão submettcr-se ás exigencias ào arl. 68J deste
regulamento.
Paragrapho unieo. Sclll!H'e que ficar c(IOJJH'Ovada n ~~xi ,_
tencia de doença de notificar.ão eompulsorio., nos jndividnn~
referidos neste artigo, ficarú a granja leiteira intcnlicta ll:.tra
o fornecimenlo de leite ·até á ren1oção do doe.nte.
Art. 918. Os proprielarios das granj::':' luiLcira~~ serão
obrigados:
a) a subordinar seus ctüregadore:-3 ús exigem i<t:; d1' ;Hf.igo 878.
b) a ter o vasilhame~ os moins dn t!'t'm1p1H'te c·.nnvcnit•llÍ >
mente marr,ados, de maneira ü1dclovcl. e•)lll o 110Plf' ind>. ·iLLi;;l
ou da firma c:xplor·adora e sua respectiva "é do.
Art. 919. A falta de cumprimento das e:xlgec~1as da
alinea b do artigo anterior, bern como a clivcrr~cilCi::t rnt.I'I:· o
registro da carteira de identidarlc c a :narcaçüo do yn::;illwme o
do~; meios de transpor lo serão c a v itnlarlas cr_111 Jfl in r,·ac~:.fins do
art. 668 deste regulamento.
Paragra:pho uni co. Igualmente capi Lulada como infrat~
ção do referido art. 668 será a recusa, por pnrlt• ri;~ 4:11~t\:
quer que seja, na gran,ja leiteira, em permittir a busca nos
aposentos particulares, quando a autoridade sw;pcilar de atli
se ter occultado leite.
Art. 920. Os cstabelecime.ntos destinado:: :{1 prodl,cção de
leite cru, •que receberem leite pasteurizado e importado, cu
que o venderem ou expuzerem ao consumo como sendo cru e
colhido no estabelecimento, incorrerão nas penalidade:.:-. comminadas por infracção do art. G7i ilem 4'' deslC! ·egu .a·mento.
Art. 921. Em cada granja Jciteira havol':t urna c:uicrncta,
rubricada pela autoridade sanitaria, ern que serão consignadas ac:; inspecções e exigencias feitas, infracr.;ões verificadas
o rerommendações exaradas. i\. cadonwta, que deverá ser
exhibida ao publico sempre que fôr solicitada, será do moC.elo préviamente approvado pelo Serviço de .F5scalização de
Leite c Lacticinos.
Paragrapho unico. A falta desta radernr:l. ~. a l'Pi~m'a f\<'
cxhibi!-a ao publico ou á autoridade sanilaria, as alterações, não autorizadas nos seus dizeres, rasm·as o os accrescimos feitos pelos interc':;sados su.ieit::l-tl; -fiu ú lllulta tk
0

0

100$ a 500$000.

Art. !.Ji~. Tcda a, nmdaii(:~·. dtJ fil'Ji·:a íU •h propriedade
Lbs granjas leiteiras deverá ser comu1u ui cada, dentro de 15
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dias e por escripto, ao Serviço de Fiscalização de Leite e
Lacticinios.
§ 1." Os proprietarios inforrr1arão á autoridade sanitaria,
quando interpellados, do destino dos animaes cuja falta fôr.
notada na granja leiteira.
§ 2." Os !Proprietarios comrnunicarão immediatamente ao
Serviço de Fiscalização de Leite e Lacticinios a morte de qualquer animal, occorrida na granja leiteira.
§ 3." As infracções do presente artigo e seUB paragraphos
importarão em multa de 10.0$ a 200$000.
,
Art. 923. Todos os estabuks, que actualmente funccionam no Districto Federal, serão vistoriados, á requisição dos
funccionarios medicas em serviço na Inspectoria de Fiscalização de Genero5' Alim!3nticios.
§ 1." A vistoria será realizada pelo funccionario que a
tiver solictado ou seu substituto e por um engenheiro da Inspectoria de Engenharia Sanitaria, com a presença do chefe
do Serviço da Fiscalização do Leite e Lacticinios, ou de quem
suas vezes fizer.
§ 2." Desta vistoria será avisado por escripto o proprie...
tario, procurador ou responsa.vel pelo estabulo, com antooedencia de oito dias pelo menos e por edital publicado cinco
vezes no Diario Official e affixado no estabulo.
§ 3." O chefe do .Serviço de Fisealização de Leite e Lacticinios formulará os necess·arios quesitos e o funccionario
medico e o engenheiro responderão com clareza, indicando
as modific-ações e os melhoramentos necessarios á possível
adaptação do estabulo á condição de granja leiteira, de accôrdo
·!
com este regulamento.
§ 4." O laudo, reduzido a termo, será assignado pelo en_;
genheiro e pelo funcdona:rio medico e, depois de homologado pelo chefe do Serviço de Fiscalização de Leite e Lacticinios, será visado pelo inspector da Fiscalização de Generos
Alimentícios e enviado ao responsavel, que terá um praso razoavel para o cumprimento da intimação annexa ao laudo •.
§ 5." Os ·estabulos actuaes terão o praso de seis mezes
para fazer as instai !ações exigidas por este regulamento, praso
esse prorogavel a c·riterio do Ministro da Justiça e Negocias
Interiores.
§ 6. Os estabulos. que não puderem ser transformados
em granjas leiteiras, serão fechados, dentro de um praso
razoavel, que será concedido ao respectivo proprietario pelas
autoridades sanitarias e prorogavel a criterio do Ministro da
Justiça e Negocias Interiores.
§ 7." Não cumprida a intimação a que ·Se refere o § '4•
deste artigo, serão os estabulos interdictados, nos termos do
§ 6° do art. 1. 095 deste regulamento, sem prejuízo das medidas judiciarias coercitivas, que se tornarem necessarias
para o cumprimento das determinaç5es das autoridades sanitarias.
·
§ 8. De iguaes medidas coercitivas serão passíveis as
granjas Icitei~'as que, uma vez U.cenciadas de accôrdo com o
pre.sente regulamcLlo, infringirem as disposições dos seus
artigos
·
§ D." Emquanto não forem ~executadas as medidas constantes do presente artigo, os aJnimaes e os estabulos
actualm~n~:e existentes no Districto Federal ficarão sp.0

0
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jeitos ás medidas de Policia Sanitaria e outras e:xigencias con- ·
tidas neste regulamento.
Art. 924. O Governo entrará em accôrdr1 com a Prefeitura afim de que sejam concedidos favores especiaes para
a installação e funccionamenh, durante prazos fixados, ás
granjas leiteiras que sat.isfizerem as exigencias deste regulamento.
Art. 925. Os proprietarios dos estabelecimentos de commercio de leite e lacticinios são responsaveis, para todos os
effeitos, por toda e qualquer infracção deste regulamento,
que se verifique em seus estabelecimentos, assim como pelat~
que praticarem, fóra destes, seus empregados ou prepostos,
salvo quando estes procedArem no interesse proprio ou com
intuito manifesto de prejudicar o proprietario.
CAPITULO VIII
DO

SERVIÇO

DE

FISCALIZAÇXO DE

CAitNim

E

MERCADOS

Art. 926. Os matadouros actuaes e os matadouros frigoríficos, que se venham a estabelecer, as fabricas de conservas
çle carne ou peixe e productos derivados. as salskharias, past~lari~i, os açougues, mercados e todos os estabelecimento~
dest*nados á fabricação, preparo, commercio ou depositas de
carnes, peixes ou seus productos ficarão sujeitos, no Districto Federal, ás disposições deste regulamento.
§ 1. A construcção, adaptação ou installação de qualquer dos estabelecimentos acima mencionados, dependrr>ão de
approvação das autoridades sanitarias, no que respeita á sua
planta, local e mais oeircumstancias.
§ 2. Approvado o projecto e feita a construcção ou installação, nenhum desses estabelecimentos poderá funccionar
sem a prévi~ inspec9ão e licença da Inspectoria de Fiscalização de GEme.ros Allmenticios.
Art. 927. Além das disposições gerae.t: m.. parciaes qq.a
lhe$ são concernente-s, os estabelecimentos onde se preparem,
depositem ou vendam carnes, peixes ou seus productos deyer~q ter:
a) a superfície dos pisos totalmente impermeabilizada;
b) o pé direito de cinco metrQs no mínimo;
c) os compartimentos dispostos de modo que recebam luz
e ar directament.e do exterior, por intermedio de janellas,
portas ou quaesquer aberturas que apresentem uma superfície
nunca inferior a 115 da área dos mesmos;
d) latrinas, na proporção (e 1 para cada grupo de 20
operarias;
e) lavabos, na proporção dQ 1. par~ cada grupo de 30
operarias;
f) ralos para esc-oamento das aguas residuaes, com ligaç~o syphonada para a rêde de esgoto e, nas zonas não esgotadas, para depositas, poç-os ou cisternas de typo appro:vado pelas autoridades s::alit.arias.
Art. 928. Haverá em todos esses estabelecimentos:
a) mesas com tampo de marmore, lava ou substancia si,:nilatt, assente sobre pés metallicos, de pedra ou de madeira,
0
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sem qualquer guarnição que possa prejudicar a limpeza ou
permittir o aninhamento de ratos ou quaesquer insectos;
b) depositas metallicos para os resíduos, que serão removidos diariamente;
:
c) escarradeiras hygienicas, dispostas em todos os compartimentos.
l
Art. 929. Os matadouros, as salsicharia:s c as fabricas de
conserva~ de carnes ou peixes terão vestiarios para uso dos
empregados.
Art. 930. Os fumeiros das fabricas de conservas de carne
ou peixe e dos estabelecimentos congeneres serão de material
incombustivel, com ohaminés de tiragem, portas de ferro e dispositivos espHciaes para a entrada e retirada dos p;--oductos •.
Art. 931. As graxarias, fabricas de fusão de sebo, triparias e os demais estabelecimentos julgados incommodos ou
inconvenientes não poderão funccionar no centro da cidade,
nem nas zonas de população densa.
·
Art. 932. Nas graxarias, a fusão do sebo ·só pode~á ser
feita em apparelhos apropriados, de modelo approvado pela'J
autoridades sanitarias, que evitem a disseminação de gazes
na atmosphera ambiente.
.
Art. 933. Os vehiculos destinados ao tr..1.nsporte de carnes
ou peixes serão de modelo approvado pelas autoridades sanitarias e dotados de um systema de refrigeração.
Paragrapho uni co. A a;pprovação referida nos artigos anteri·ores, em hypothese alguma poderá constituir monopolio ·:
Art. 934. Os vehiculos para a venda ambulante de peixes,
ou de vísceras serão estanques e providos de camaras frigori"!
ficas, de mod9 que a temperatura interna não seja superior.
a + 15°.
§ 1. Nenhuma licença nova será concedida para o commcrciQ ambulante de peixes ou de vísceras sem a cstricta
obscrvancia da disposição acima.
§ 2. Os vendedores ambulantes, de peixes ou vísceras,
mensionarão, em suas licenças., o local onde recolham os
carros de seu commercio.
Art. 935. Para o cumprimento das exigencia.s dos artigos
anteriores, em' relação aos estabelecimenf()S actuaes, será dado,
o prazo de quatro mezes, a contar desta data, e que será prorogavel a criterio do Director Geral com recurso para o Ministro da Justiça e Negocias Interiores, por mais quatro
mezes, no rnaximo.
Art. 936. Será obrig;;~.toria a lavagem diaria, a Jorro
quente ou frio, das paredes, pisos, mesas e utensilios das sala~
onde se preparem ou depositem carnes ou peixes e dos ve"!
hiculos de seu transp<>rte ou commercio, sob pena de mui~
do i 00$ a 500$ e do dobro na reincidencia.
Art. 937. Nos compartimentos onde se •Preparem, mani ....
pulem ou depositem carnes ou peixes, será prohibido:
a) depositar moveis ou ter installações alheias ao com ...
mercio ou á industria de peixes, carnes ou seus productos;
b) applicar serragem de madeira no pi~io;
c) varrer a secco; ·
d) lavar o piso ou as paredes com soluções de antisepticos da série aromatica (phenóes, creolinas, etc.), salvo pq,
caso cto § -1 o do art. 960 deste regulamento;
.~)fumar;
·
....
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f) permittir a entrada ou permanencia de cães ou quae~
quer outros animaes domesticas.
Paragrapho uni co. Os infractores do disposto acima
serão multados em 100$ a i :000~ e no dobr::> na reincidencia.
Art. 938. Nos estabelecimentos onde se vendam ou manipulem carnes, peixes ou seus productos não será permittida a moradia, salvo o pernoite de vigia, quando necessario, e
em aposent)s especiaes para esse fim.
Art. 939. O individuo empregado' em estabelecimento
onde se manipulem, preparem ou depositem carnes ou peixns
e seus productos será obrigado ao que ~e acha disposto, nas
lettras a, b, c e d do art. 778 deste regulamento.
Art. 9-íO. Nenhum empregado, restabelcido de doença
transmissível, será readmittido ao trabalho sem que fique verificado não ser portador de germes, podendo, para tal fim a
autoridade sanitaria fazer ou requisitar os exames necessarios.
Art. 9 i-1. As administrações, emprezas e firmas ou os
seus prepostos ficarão responsaveis pela observancia dos
dous artigos anteriores nos estabelecimentos que dirigirem,
soh pena de mnlta de 200$ a 1 :000$, que lhes será imposta
pela infracção.
Art. 942. No exercício de suas funcções as autoridades
sanitarias terão, em qualquer dia e hora, ingresso nos estabelecimentos onde se preparem, depositem ou vendam carnes,
peixes e seus product.os.
Art. 913. Os product.o~ de peixes ou carnes, que pela
autoridade sanitaria forem julgados suspeitos de alteração,
falsificação ou deterioração, serão interdictos á venda.
§ 1o. Será lavrado e assignado pela autoridade sanitaria,
podendo ser tamhem assignado por duas testemunhas, um
auto de apprehensão de todo o stoclc do producto suspeito.
§ 2°. Do producto interdicto serã·a colhidas amostras
dcvidam('ntc aulhcnl iradas. para que se proceda á sua analyse, no Laboratorio Bromatologico.
§ :3°. Si Jôr verificado tratar-sn de um producto alterado,
falsificado ou detcl'inrado, scguir-sc-ú a inutilização e o fabricante on drpositario S(~r:t multado em 200$ a 2:000$000.
Art. H-H. As carnes, os peixes ou sens productos que, em
qualquer estabelecimento, forem encontrados pelas autoridades sanilnria'l, rm evidente estado de deterioração, serão
summarinmente apprehendidos e inutilizados.
Paragrapho unico. Aos seus donos, depositarias ou fabricante~ ser{t imposta a multa rle 200$ a 2:000$ e do dobro
na rrincirlrncia.
Art. 9.15. As de 'i pesas LOm a remo'ção das carnes, dos
peixes ou productos inutilizados correrão por conta dos respectivos donos ou depositarias.
SECÇ.:tO I

Dos 111 atadonros

Art. 9.16. Os tnatadouro::; ~nnstruidos no Districto Federal pela Prefeitura Municipal ou por emprez:as ou firmas.
legalmente autorizadas, deverão ter: casas de matança pro-
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poroionaes ao numero -e á especie dos animaes para o talho,
para enxuga, esvasiamento de intestinos, necropsia e isolamento, camaras e ante-camaras frigorificas,
fórnos crematorios, salas de machinas e producção d'agua
fervente, dependencias para t.riparias, graxarias ou fusão de
sebo, gabinetes de microscopia e escriptorios para a fiscalização sanitaria, vestiarios, banheiros, curráes, chiqueir::>s e
todos os anncxos nccessarios.
Art. 947. Os matadouros terão:
a) o piso de todo o erlificio c recinto irnpormoabilizado
e, nas casas de matança, salas de enxuga, necropsia, is::>lamento ou em qualquer outra onde se depositem carnes ou
vísceras, revestimento de ladrilho ceramico não escorregadio,
com inclinação para o escoamento dos liquid::>s residuaes;
b) as paredes dos compartimentos ou dcpendencias, onde
se depositem, manipulem ou preparem carnes, vísceras ou
quaesquer orgãos dos animaes abatidos, revestidas de la,.
drilhos vidrados e brancos até á altura de dois metros e cincoenta centímetros e dahi para cima pintadas de côres claras,
e os angulos arredondados;
c) canalização ampla para a collecta da.s aguas
residuaes;
d) torneiras com a.gua abundante, quente e fria, para a
lavagem dos locaes;
e) machinismos, app:arelhos. utensilios, instrumentos de
trabalho, trilh::>s aereos, carretilhas e ganchos de ferro galvanizado ou de material similar de facil esterilização, desinfeeçã·::> ou asseio;
f) autoclaves, estufas e esterilizadores para os instrumentos e utensilios;
y) carros estanques, de um dos modelos approvados pelas
autoridades sanitarias, para o transporte de animaes, carcassas ou vísceras condemnadas;
Art. 948. As fabricas de carnes conservadas ou quaesquer estabelecimentos congeneres, annexos ou dependentes
dos matadouros, subordinar-se-ão ás disposições deste regulamento que lhes fôrem attinentes.

c~mpartimentos

SECÇÃO 11

Da inspecção
Art. 949. A inspecção ante-mortem e post-mortem do8
animaes para o talho será feita por medicos ou veterinarios
do Departamento Nacional de Saude Publica, dirigidos por.
um encarregado technico .
.Art. 950. Para rea.Iiz·ação' e effiei.encia da inspeecão, a
administraç.ão dos matadouros, em.p:rezas ou firmas será
obrigada:
I) a facilitar, por todos os meios ao seu alcance, o funccionamento e a acção do Serviço Sanitario;
li) a fornHcer quaesq,ner informações P P~clarf1cimP.nfoR
que ·::> 8erviço Sanitario julgar necessarios;
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ill) a regular a hora da matança e o transpÇJrte das
carnes dé nccôrdo com a Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimentícios:
lV) a fázer executar as dete:-minaçõcs do Serviço Sanitario no tocante á hy.giene dos estabelecimentos e suas dependencias·
V) 'a notificar ao encarregado da direcção do Serviço Sanitario a morte de qualquer animal. que occorrer nos pastos
.ou curraes :mnexos aos matadouros.
Art. 951. Os veterinarios do Serviço Sanitario procederão á rigorosa inspecção no gado em pé, não permittindü
sejam abatidos para o consumo alimentar os animaes em que
fôr verificado o seguinte:
I. cârbunculo bacteridiano;
li. c.arbunculo symptomatico;
111, edema maligno;
.~! IV, tetano;
V. septicemias hemotrhagicas ou quacsqner outras;
VI, raiva;
VII. febre aphtosa;
VTII, peste bovina;
IX, hog-cholera ou peste dos suínos;
x, perf-pneumonia corttagiosa dJs bovinos;
XI, agalaxia contagiosa;
XII. eravagem dos ovinos oh morr·inha;
XIII, tabardilho ou peste ruiva;
XIV, catarrho epizootico maligno;
XV. ictero-hematuria infectuosa d:->s bovinos;
XVI. mammite diffusa;
XVII. vaginite. maligna infectuosa:
XVIII, sarna ou qualquer infestação intensa de parasitos
externos;
XIX, hyperthermia por fadiga;
XX. qualquer doença aguda ou febril.
Art.. 95.2. E' tambem prohihida a ma trtnça para o cbnsumo alimentar de:
a) animaes que não sejam das espccics bovina, suína,
ovina ou caprina;
b) vitellos. com menos de quatro semanas de virta;
c) suinos com menos de cinco semanas ele vida;
·d) ovinos e caprinos, com menos ele oito semanas d~
vida;
e) animaes que não hajfim repousado. pelo menos 48
horas nos pastos annexos ao estabelecimento;
f) animaes cacheticos ou extremamente magros;
f1) animaes fatigados;
h} vacca~ em adiantado estado d~ gestarão;
i) vaccas paridàs, l!•am mcnoc:; flf) 1? dins de pnrfo.
A:-t. 953. Os animaes :para o fnlho, após a in::::pce1;uo
llnte-11Wt'tPm. ri lavagem por ducha ou immersi'io, Rerã·:-l abatidos nns sàlas apropriadas, mediante processo app'rovado ..
Art. 93 1. O exame r)()st-mortem. ser;í. frito na occasião
da abertura das carcassas e sua evisccrarão. por mediéos ou
veíerinarios do serviço sanitari·o. qu~ inspeccionarã'O cui~·
dadosament.o os ganglios, as visneras ou quaesquer orgãos e o
mais qur fôr nece-ssario, ~endo immediatamr>nl c t?ondemnados
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e a.pprehetididos o a.hitnal, a carcassa, ou parte da carcassa, as
vísceras ou os orgãos julgados improprío6 para o consumo alimentar.
Art. 955. Será .iulgado impro'prio . pará o consumo alimentar e passivel de condemnação total o animal abatido em
que fôr verificado:
I. carbunculo bacteridiano;
II, carbunculo symptomatico;
III, edema maligno;
IV, tuberculose dos bovinos, ovino-s ou caprinos nos seguinte:~ casos: a} generalizada; b) miliar aguda; c) quando
houver lesões que permitiam suspeitar da disseminação do
germe, embora as alterações anatomicas evidentes sejam localizadas;
V, tuberculose dos suínos;
vt, septicemias llemorrhagicas, septicemia dos bovinos,
ple-uro-pneumonia septica e darrhéa infectuosa dos vitellos.
pneumonia contagiosa ou pneumo-enterite dos suínos, quando
houver magreza alterações nos musculos on no parenchyma
das Vi Gera-s, OU edemacia;
V'JI. raiva;
VIII. febre aphtosa, quando houver lesões necroticas, alterações, infiltrações ou característicos de carne febril;
IX, peripneumonia contagiosa dos bovinos, quando, além
das lesiB'es pleuro-pulmonares, houver arthrites, infiltrações
ou alter.ações em outro.s órgãos;
X, hog-cholera ou pneumo-enterite dos suínos, quando,
além das lesões intestinaes, houver necrose da pelle, myosite,
engorgitamento ganglionar, alterações visceraes ou edema do
tecido cellular tSub-cutaneo;
XI, peste bovina;
XII. pyohemias e outras septicemias;
xnt, osteo-myelite purulenta ou hemorrhagica;
XIV, poly-arthrite infectuosa;
XV, phlebite da veia utnlJellical;
XVI. catharro epizootico maligno ou coryza gangrenosa
dos hovinos, quando, além da inflammação da mucosa do apparelho respiratorio, houver lesões necroticas, alterações muscnlares ou ganglionares extensas ou lesões no apparelho genito-urinario ou digestivo;
XVII, inflammação aguda dos pulmões, pleuras. peritoneo,'
pcricarrlio ou meninges, por qualquer agente septico;
XVIII, tabardilho, quando, além das lesões da pelle,
houver degeneração do fígado, hemorrhagias, infiltrações serosanguinolentas ou qualquer alteração dos musculos, e, nos
casos duvidosos, quando fôr verificada a presença do bacillo
pathogeneo na IPfOlpa esplenica;
XIX, actynomycose, botriomycose ou actynobacillo.se generalizadas:
XX, piroplasmose, quando houver grande alteração nos
orgãos hematopoeticos ou nos ganglio6, infiltrações sero-sanguinolentas ou accentuada anemia;
XXI. blast.oma maligno;
XXII.blast.oma benigno generalizado;
XXIII, entedtes ou gastrites gangrenosas ou hemorrhagicas;
.. ~-· j
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XXIV, est.omatite nr,crotica do~ vitellos, quando houver
edemacia ou qualquer signal de toxemia;
XXV, pyelo-nephrite bacillar dos bovinos, quando houver
magreza ou qualquer alteração nos musculos ou nos orgãos;
XXVL cysticercose, quando a infesíaci'io não for circumscripta a um só muscuJ.o, grupo muscular ou reg-ião, ou, quando
localizada, fôr concomitante com doença ou lesões, embora
insufficientes para, por si sós, determmarem a cundt>n~n.tt;ão
total;
XXVII, trichinose, quando verificada a presença do para-

sao;

XXVIII, helminthoses com intensa anemia;
XXIX, myopathias, degenerações, hydremia ou infiltrações generalizadas;
XXX, icterícia quando, á luz natural, os tecidos apresentarem a côr amarella ou amarella esverdeada por pigmentos
biliares e, nos casos menos característicos, fôr acompanhada
de degeneração de orgãos ou de anemfa.
Art.. 956. Serão tambem passíveis de aprehensão e condemnação total :
I, a~ carnes de animaes que hajam soffrido fractura, se
não tiverem sido abatidos immediatamente;
li, as carnes de animaes envenenados por plantas tox:icas
ou qualquer material que contenha substancias tox:icas;
III, a~ carnes hemorrhagicas. por demora na sangria dos
animaes, ou por qualquer outra causa;
IV, as carnes com infiltração urinosa ou odôr sexual intenso.
Art. 957. Serão passiveis de app;·ehensão e condemnacão parcial os animaes abatidos, portadores de lesões ou
alterações isoladas, circumscriptas ou em via de regressã.o ·e,
em taes cas·os, apenas condemnada e inutilizada a parte da
carcassa, as vísceras ou os tecidos lesados ou alteradCJs e os
adjacentes, em que fôr verificado o seguinte:
I, tuberculose dos bovinos, ovinos e caprinos·: a) quando
a lesã·o fôr fibrosa, calcificada, ou encapsulada, localizada em
uma só viscera, sem tube.rculização dos ganglios satellites;
b) quando houver contaminacão accidental por instrumentos
ou utensílios que hajam estado em contacto com lesões tuberculosas;
Il, actynomycose, botriomycose, actynobacillose;
lU, coccidiose, distomatose, echinocJcose, cenurose, estrongillose e cysticercose;
IV, blastoma benigno;
V. abcessos;
VI, lesões da febre aphtosa, da hog-cholera, da peripneumonia contagiosa dos bovinos e da agalaxia:
VII, lesões da pneumonia dos suínos, das sep,f.icemia,6
dos bovinos,· da pleuro-pneumonia septica e diarrhéa infectuosa dos vitellos;
VIII. lesões da p-éste ruiva dos suinos. da pyelo-nephrite
bacillar dos b:winos e do catharro epizootico maligno;
IX, atrophia, hypertrophia ou qualquer processo hemorrhagico, inflammatorio ou degenerativo, circumscripto a um
prgão ou viscera;
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X, contusões limitadas, alterações osseas ou musculares
circumscriptas e infiltrações localizadas, sanguíneas ou serosas;
XI, feridas, ulceras, queimaduras, cystos, fócos de larva·~
ou qualquer lesão parasitaria local;
XII, depositas calcarias ou pigmentares.
Art. 958. Os an imaes as carcassas ou parte dellas, as visceras, os orgãos ou tecidos, condemnados como improprioOs para
o consumo alimentar, serão removidos em carros estanques e
inutilizados.
Art. 959. A in utilização será feita em fórnos crematorios, recipientes digestores ou por processo approvado pela
Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimentícios.
Art. 960. Os animaes abatidos, ou que hajam morrido
nos pastos ou curraes annexos aos matadouros e forem portadores de carbunculo hacteridiano, raiva ou quaesquer outras
doenças perigosas, serão cremados com a respectiva · pelle,
os chifres e os cascos.
§ 1o. O local. os utensilios ou instrumentos de trabalho
que tiverem estado em contacto com qualquer carcassa, orgão
ou tecido de animal portador de carbunculo bad.cridiano, raiva
ou qualquer outra doença perigosa, serão immediatamente
desinfectados ou esterilizados.
§ 2°. Os individuas, que tiverem manuseado carcassas,
vísceras ou orgãos desses animaes, ou tiverem contacto c-nm
os instrumentos e utensílios por elles contaminados, farão a
mais completa desinfecção das mã·os e do vestuario, antes de
tornarem ao trabalho.
Art. 961. A ca:cassa dos animaes não comprehendido's
ng artigo anterior poderá ·ser aproveitada no preparo de
sebo, para uso exclusivamente industrial, quando submettida,
em autoclaves, .á temperatura de + 120° durante duas horas, no
minimo.
Art. 962. O sangue, para uso alimentar ou fim industrial, será recolhido em recipientes apropriados que tomarão, immediatamente. marcas ou numeras igua.es aos dos
animaes de que provi,erem.
Paragrapho unico. Verificada a c·ondemnaç.ão de um
animal, cujo sangue tiver sido recolhido e misturado ao de
outros, será inutilizado todo o conteúdo do recipiente correspondente.
Art. 963. As carnes consideradas bôas para o consumo
alimentar, serão marcadas, após o julgamento sanitario, mediante carimbo especial, sobre todas as metades, todos os
quartos on oitavos em que for talhada a carcassa.
Art. 961,. E' prohibida, sob pena de apiprehensão e inutilização, a insufflação de ar ou de qualquer gaz nas carnes
dos animaes abatidos.
Art. 965. A Inspectoria de !Fiscalização de Generos Alimentícios poderá, com approüvação superior, em qualquer
tempo, modificar o quadro das doenças, alterações ou lesões
que obriguem á apprehensão e inutilização total ou parcial.
Art. 9·66. As condemnaçõ-es e inuUlizações, totaes o'u
parciaAs, serão registadas, com especificação de sua causa,
em livro proprio.
Art. 967. Aos d-onos dos animaes eondemnados e inuti-
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lizados assiste o direito de requerer o respectivo cértificado
com a especificação da causa justificativa da condemnação,
Àrt. 9·68. Si qualquer c1ot~nç~a cpizootica fôr verificada
nos animae.'3 recolhidos aos pastos ou curráes annexos aos matádoUros. o Serviço de Fiscalização de Carnes fará urgente
notificação á Dircctoria do Servico de lndustria Pastoril do
Minü;terio da Agricultura.
§ 1o. Nestas circtimstanctas será feito. immediatamente,
o isolamento dos animaes doentes c suspeitos, em locaes
aptoí:)tiadJs.
§ zo. ~endo numerosos os casos, poderá ser suspensa a
ínnt~nça, e!nqqanlo não tor~~m tomadas todas as medidas de
policia sârli ta ria.
.
,
Art. 9G9. Anncxo ::io Gabinete de Microscopia será
creàdo, qüahdo ll'~:mver recursos . pecuniarios, um Museu de
Ailaloftifa Pathologicá em cada 1naUWouro.
Paragraphn tmico. As pr.ças anatomicas. ctue tiverem interesse sciehtifico, serão retiradas dos ánimacs abatidos ou
ne.cropsiados e convenientemente conservadas para a collecçfirJ dos museus ou para estudo.
SECÇÃO lll

Das fabricas de . carnes ou peixes conse1"vados, productos
derivados e estabelecimentos congeneres

Art. 970. As fabricas de conse:'vas de carnes ou peixes
e productos ôeriv~dos, as sals,icharias, pastelarias, triparia.s
e refinacões de banha deverão ter:
. a) c p1so revestido de ladrilhos de côres claras, com inclinação para o escoamento das aguas de lavagem;
b) as paredes das salas de elaboração dos produ c tos revestidas de ladrilho~ branc-os, vidrados, até á altura de 2 me ...
tras e 50 centímetros e, dahi para cima, pintadas de côre4s
claras•
c)'. o·s cantos das parede':'\ entre si e destas com o piso ürredondados!
d) todas a~ janellas e abcrttira·s das salas de elaboracao
dos ptoductos tcladas á prova de moscas e as portas providas
de tambores de typo approvadu pelo Departamento Nacional
dt:>. 8aude Jiublich;
.
eJ tortfêiras prdvidrts de 11gua quente e fria, para à lavagem dos lôcáes o titénsil i os;
f) dispositiVos especiaes, quando a autoridade sattittti'ia
julgar nécessario, parti <lti~ a temperatura das salas de elaborac;;üo dos protluctos não seja superitJr a + 20°.:
o) apparelhos para a ventilação das salas de prepat·o
quando for julgado conveniente;
h) camaras frigorificas, approvadas pelas autorida~les
sanitarias, com capacidade para armazenar a producção de
seis dias;
i) tanques revestidos de ladrilhos brancos ou de ferro
esmaltado para a lavagem, salga ou prepal'O dos productos;
j) vasilhame esmaltado ou finamente estanhadiJ, que não
IJ)Oderá cont~r, titulo de liga, mais de 1 t;'1é de chumbo, para
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o deposito e o transporte dos productos durante a sua fabri~
cação.
Art. !)7.1. As graxa rias Q.U'3 preparârem produclos para
uso exclusivamente irtci.ustrial serão dispensadas das exigencias contidas nas alíneas c, d, f, g, h, í e j, do artigo antecedente.
.
A.:-"t. 972. As fabricas de productos de carnes e estabelecimentos ·congeneres não poderão funccionar nas dependencias
do.;; açougues. sob nena de mnlla de 1 :000$ a 5 :000$ e do
dobro na reincidencia .
.A.rt. !l'73. O prPparo das r.ai'nes drvcr!l. ser feito :por
meio de machinas apropriadas, ficando rcstrictos, tanto quanto
possível. os processos manuacs.
· Art. 974. Ao solicitar licença para funccionar, a empreza ou firma deverá especificar, com precisão, os proàuctos
que pretende elaborar e os processos de sua fabricacão.
Art. 975. Si o processo de fabricação pro-posto não' fôr
julg-ado bom, não será permittida a sua applicação sem as
modificações asseguradoras da conservação dos productos.
Art. 97ô. O~ processos de fabricação approvados não poderão ser modificados sem prévia autorização da Inspe.ctoria
de Fiscalização de Generos Alimentidos.
Art. 977. As carneB, vísceras ou quaesquer orgãos, pro'venientes de animaes abatidos mais de 24 horns antes. não poderão ser empregados na elaboração dos productos, sem nova
inspecção da autoridade sanita ria.
§ 1o. Não serão tambem empregadas, na elaboração dos
productos, as carnes, vísceras ou quaesquer orgãos sem certificado de procedencia e. inspccção em que se mencione a hora
da matança.
§ 2°. As fabricas anncxas aos matadouros serão dispensadas dessa exigencia.
Art. 978. Qual que:> que seja !1 processo de conservação
pelo calor, não poderá transcorrer prazo superior a seisl
horas, entre o fim d::> preparo dos productos e sua esterilização.
Art. 979. As tripas. que se destinarem ao preparo de
productos, emquanto não utilizadas, serão conservadas em
chloreto de sodio.
Art. 980. No procc~so de salg-a não será 'Permit.tido f1
emprego de sal impuro, que prejudique a conservação dos
productos.
Art. 981. Aos intrado'res das disposições conÜdas nos
arts. 075 a 98.0. s~rão impostaf:\ multas de 4.00$ a 2 :000$, e
do dobro na reincidencia.
Art. 982. As soluções salinas emprrgarias corno agentes
conservadores deverão ser renovadas periJdicamente, a juizo
das autoridades sanitarías.
Art. 983. Nos productos de carne não é pérmiitido (1
f'mprego de qnalquer substancia nociva. sob pena da multa de
'1 :000$ a ti :000'$, independente da arçfí.') criminal.
Arf. 984. E' prchibido:
1°) utilizar carnes, conservadas pelo processo de congelação. no preparo de salame, mortadellas. linguiças e demais
productos de carne;
2°) colorir as carnes, ou pastas de carne, destinàdas ao
preparo dos seus productos;
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3") addicionar ·ás salsichas e aos demais productos de
carne, polvilhos, feculas, farinhas, massas ou outras substancias destinadas a ligar as carnes;
4°) empregar qualquer antiseptico como agente conservador desses productos.
Paragrapho unico. Os infractores do disp:Jsto neste artigo incorrerão na multa de 1 :000$ a 5:000$ e do dobro na
reincidencia, sendo os productos ou as carnes em preparo
apprehendidos e inutilizados.
Art. 985. São subslancia::; pormil.tidas no preparo de
prodnctos de carne ou peixe: o chloreto de sadio. o assucar;.
os oleos comestíveis, os condimentos, as massas de tomate e
os vrget.ac.s comestíveis innocuos.
Paragrapho uni co. Esses productos só poderão ser fabricados ou expostos á venda para uso alimentar, em estabelecimentos installad:Js de accôrdo com o disposto nos artigos
761 e 970 deste Regulamento, sob pena do multa de 200$ a
1 :000$ em que incorrerão os infractores.
Art. 986. Os o.Jeos eo'mestiveis, o assucar, as massas do
tomate ou as outras substancia·s, ajuntadas ás conservas de
peixe ou carne, serão precisamente declarados nos rotulos dos
respectivos envoltorios, sob pena de multa de 500$ a 2:000$
e. apprehensão do producto para nova rotulagem.
Art. 987. Será tolerado no preparo dos productos de earnes, submettidos a.o processo de conserva·ç:ão pelo cal·or, o emprego de nitratos, na proporção maxima de 1 para 1000, desde
que conste a respectiva declaração nos rotulas dos productos.
Paragrapho uni co. lOs productos nit: ::ttados na quantidade tolerada, encontrados sem essa declaração, serão apprehendidos para nova rotulagem, incorrendo os fabricantes na
multa de ;500$ a 2:000$ e do dobro na reincidencia.
Art. 988. Sob a denominaçã.o de banha, banha pura,
ou banha refinada , será permittido expôr á venda e dar a
consumo no Districto Federal, o producto resultante exclusivamente da fusão do tecido gorduras::> de porcos abatidos em
estado hygido, desde que apresente os caracteres organolepticos normaes, não tenha, em 100 grammas, acidez superior
á OX'p_rossa por 2 centímetros cnbicos de solnto normal e esteja
hmnta de qualquer subst.ancia oxtranha.
:Art. 989. Berã·o t·oleradas as banhas que apresentarem
em 100 grammas, acidez não sup.erior á expressa em 4 cc. de
soluto normal e, por defeito de fabrico, contiverem até 1 'o/o
de agua residual ·ou 1 ·o/o de agua e de insoluveis provenient.es
de outros tecidos.
Art. 990. 'As banhas encontradas em desaccôrdo com d
disposto nos arts. 988 e 989 serão inutilizadas, incorrendo
os responsaveis na multa de 1:000$ a 5:000$ e do dobro na
reincidencia.
SECÇ.I..O IV

Dos açouaues, entrepostos e das

~asas

de peirees

Art. 991. Além das disposições concernentes ás construcções e habitações em geral e a quaesquer out;ras que lhes
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forem applicaveis, os açougues e os estabelecimentos onde se
vendam peixes deverão ter:
a) o piso revestido de ladrilhos de cores claras com inclinação sufficiente ao escoamento das aguas de lavagem;
b) as paredes reves~tidas de ladrilhos brancos, vidrados,
até á altura de 2 metros e 50 centímetros e dahi para cima
p,jufadas de cores claras;
c) os angulos internos das paredes entre si, ou entre
l'llas e o piso, arredondados;
d) as portas de grade de ferro;
c) dispositivos telados á prova de moscas, que impeçam
a communicação directa entre a parte destinada á exposição
das carne.s e ao publico;
f) torneiras nas paredes e ralos no piso, dispostos de
modo a facilitarem a lavagem do compartimento;
g) pias de lavagem com ligação syphonada para a rêde
de esgotos;
h) camaras frigorificas de capacidade proporcional á importancia do negocio, destinadas á conservação das carnes ou
dos peixes;
i) caixas metallicas, com tampo de fecho hermetico, para
deposito dos resíduos que serão removidos diariamente;
j) agua abundante para todas as necessidades.
Art. 092. E' prohib1do nos açougues, sob 1pena d.e multa de
200$ a 1:000$000:
a) o uso do cepo, que será substituído pela mesa referida
no art. 928, lettra a;
b) o uso normal da machadinha, que seflá substitui da pelo
serrote;
c) ü emprego de papeis velhos, jornaes ou outros impressos para embrulhar carnes ou vísceras.
Art., 993. Aos actuaes estabelecimentos será dado, para
cumprimento dessas exigencia·s o a partir da data deste, o
prazo dP G mczes, prorogavel a criterio do Director Geral
com recurso para o Ministro da Justiça e Negocias Interiores.
Art. 9U4. As carnes provenientes de matança clandestina, quo forem encontradas, serãp summariamente jnutilizadas.
Paragrapho unico. Aos seus donos ou depositarias serão
impostas multas de 1 :000$ a 5:000$000.
Art. 995. As carnes o·u peixes que for.em encontrados em
conl a~lo com o gelo, qualquer que seja o vasilhame que os
contenha. serão summariamente apprehendidos e inutilizados,
incorrendo os infractores na multa de. 500$ a 2:000$ e do
dobro na reincidencia.
Art. 996. As cannes eX!postas á venda, não resguardadas
das poeiras ou sujeitas a c-ontaminação, serão apprehendidas
e inutilizadas. impondo-se aos infractores a multa de 200$ a
J :000$ e do dobro na reincidencia.
Art. 997. Não s9rá permittido nos açougues, nem em suafll
depcndencias, o prespjaro ou fabrico de productos de carnes.
Para~rapho uni co. As carnes preparadas· ou os productos
fabrieadns, ahi encontrados, serão summariamente apprehcndidos c ümtilizados, impondo-se aos infractores a multa de
1 :000$ a 5 :000$ e do dobro na reincidencia.
Art. 998. Sem a declaração expressa de sua congelação
ou refrigeração, não poderão ser vendidos nos :respectivos
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ou peixe~ que tiverem sido congelados ou re'frigerado·s, sob pena de multa de 1 :000$ a 5:000$ e
do dobro na reincidencia.
SECÇÃO V

Dos mercados

Art. 999. Os mc:ocados deverão ter:
revestimento de ladrilho ceramico não escorregadio
em totla a superfície coberta do piso;
b) superfície total das janellas, portas e outras aberturas de ~rejamento e illuminação nunca inferior a um terço
da área do piso:
c) camaras frigorificas, para ·OS generos alimenticios de
facil deteri.oração;
d) fórnos crematorios, para incineração dos generos deteriorados e animaes sacrificados;
.
e) torneiras e pias ligadas á canalização do abastecimento,
com agua abundante para todos os mistéres;
f) ralos com ligação syphonada para a .,.êde de esgotos
correspondendo cada um a 1ou metros quadrados de pavimento;
g) latrinas e mictori·os, construidos de accôrdo com as
disposicões regulament~res e dispostos em compartimentos
por completo separados dos locaes onde se vendam ou deposite~ gene:ros alimentícios.
. .
.
Art. 1. 000. As estante~, para deposito do gencro• ahmenticios, que po~sam ou devam ser consumidos sem coc(;ão,
~erão de marmor·r, lava ou substancia impermeavel similar.
Art. 1.Q01. As jaulas E\ gaiolaR dos noquenos animaes
.Serão de f\mdo duplo. para facilitar a sua limpeza, que será
a)

feit.~ di~riamente.

· 'Art. •. 002. E' prohibida a installação de sotãos, giraus,
ga\cria& ou sobre-lo.tas, de modo a prejudicar o arejamento
õ\' ~. i~l~nl~nqcão dos compartimentos onrte haja gcneros alimcnttcws.
.
Art. ~ .()Q~. Os csta~elccime?tos commerciaes, instaUados
nos mercados ou que obtiverem licença para nelles funccionar,
{icarij.o sujeitos ás disposições regulamentares que lhes forem
çoncerp.e,nt~s.

'Art. t ~ 004. Os generoc:; ali~enticios irnproprios para o
alimentar, -expostos á venda ou depo3if a dos nos mercados, serão apprehendidos e inutilizados .
.Art. i .005. São consideruào's imprnpeio;; para o consumo
aUmentar:
a) os generos deteriorados:
b) as fructas não sazonada~ ou deterioradas;
c) os peixes acommettdos de forunculose, mOl·bus nodulosus, lepidarthosis contaqioso. ou nutras doPnças, ou po--r·
t adores de plerocere0id(~~ de> d i~>olhriGcqJ!ut!u.,· latns, lign1a,
a ~raridcs ou outros parasitos;
d) os peixes elas espccies «Melichthys I>iceus:P
{peixe
poreo, vi uva), «Tetrodum ou Chi\omycleruc; geometricus:P
_(Baiacús), e outras· variedades e especics venenosas;
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e) os mQlluaeos acenhalos (ostras, mexilhões, etc.), as
lagostas, os carangueijos e suas variedades ou especies visinhas, portadores de doenças ou expostos á venda em estado
de morte real:
f) os coelhos acommettidos de septicemia hemorrhagica,
P·~ste, ou qualquer outra infecção ou infestação;
g) as aves portadoras de epithelioma contagioso, peste,
espirilose. ch01era, diphteria, tuberculose, psittacose, gosma,
favus (tinea cristae galli), arthrites ou diarrhéa de qual·quer
natureza;
h) os suínos, ovinos e caprino;:; com qualquer doença
enumer-ada nos arts. 951 e 955.
§ 1"~ Si os generos expl)stos á venda, ou depositados, estiverem francamenJ,e deteriorados, os vendedores ou depositarias serão multados em 200$ a 5:000$ e no dobro na
reincidencia.
§ 2°. Os animaes expostos á venda, ou depositados, portadores de doenças epizooticas, serão sachficados e cremados,
sendo os lpcaes. gaiolas ou ja4las, desin{ectados.
Art. 1.006. Não será permittido ter' qualquer gencro alimentício humido em contacto com superfícies permeaveis
nem com recipientes de cobre ou chumbo.
Art.. 1. 007. Os fructos partidos ou os generos alimentícios
que possam ou devam ser c0nsumidos sem cocção. se.rão
guardados em armario·s telados á prova de moscas.
Art. 1.008. E' prohihido conservar peixes. carnes, aves,
caças ou quaesquer generos alimentícios nas camaras frigorificas dos mercados, por prazo superior a 15 dias.
§ 1o~ Os peixes, as carnes, as aves e caças ou qualquer
outro genero alimentício, uma vez retirados das camaras frigorificas, não poderão a ellas voltar.
§ 2°. Os peixes. as carnes, as aves e caças ou qualquer
outro genero alimentício, que tiverem sido depositados nas
camaras frigorificas, não poderão ser expostos á venda sem
a expressa declaraçã.o de sua frigorificação.
Art. 1. 009. E' prohibido, nos mercados ou em suas dependenciao;, o preparo ou fab:--ico de pr·oductos alimentícios.
Art. 1.010. Não será pí:rwillida a agglomeração excessiva de animaes na mesma gaiola ou Jaula.
Art. 1. 011. Aos infractores dos arts. 1. 006 a i. 010 sexão
impostas mui tas de 200$ a 5:000$, dobradas na reincidencia .,
Art. 1. 012. Todas as deper.clencias dos mercados, as
mesas, as estantes e os u t~r~silios que si :-vam para depositos
ou manipulação de peixes, carnes, fructas, hortaliças ou verduras .serão lavados diariamente e mantidos em rigoroso
asseio, sob pena de multa de 100$ a 500$ e do dobro na reincidencia.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES GERAES E TRANSITOHIAS

Art. 1. Ol3. As carnes forasteiras provenientes de anímae~
art. 952, lettra a, que hajam sido examinados de
accôrdo com 0'!3 preceito~ deste regulamento, pelos funccionarios technicos do Servico de Indu!ltria Pastoril do Minisenumerado;~. Jio
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terio da Agricultura, poderão ser dadas a consumo no Districto
Jl,cderal, a juizo das autoridades sanitarias.
Art. 1. 014. As carnes salgadas e de ·fumeiro, os peixes
conservados, os presuntos. salames, mortadellas, salchichas, linguicas e demais productos de carne, preparados fóra do Districto ]'ederal, só serão expostos ao consumo publico quando
provenientes de estabelecimentos fiscalizados pelos funccionarios technicos do Servico de Industria Pastoril do Ministerio
da Agricultura ou das Reparticões de Hygiene dos Estados .ou
municípios.
§ 1°. Taes productos, quando sem certificado de exame e
de procedencia, serão apprehendidos.
§ 2°. Decorridos 40 dias da data da apprehensão, não
sendo apresentados os certificados de exame e de procedencia,
serão inutilizados ou reexportados para o local de proveniencia.
Art. L 015. Salvo nos casos já previstos em outros artigos, para que os interessados possam cumprir as disposicões
referentes ás installações respectivas, são concedidos os seguintes prasos, contados da data da publicação deste regulamento:
1o, dois annos aos matadouros;
2°, um anno aos mercados;
0°, seis mezes aos demais estabelecimentos industriaes ou
commerciaes de generos alimentícios, já existentes, e aos vendedores ambulantes.
§ 1o. lEsses praso::.~ serão prorogaveis a juizo do Director
Geral com recurso para o Ministro da Justiça e Negocias Interiores.
§ 2°. Findo o~ prasos re·spectivos, não sendo cumpridas
as disposicões deste regulamento, incorrerão os donos dos
estabelecimentos na multa de 400$ a 2:000$ e serão fechados
os estabelecimentos.
Art. 1.016. As multas de que trata este regulamento serão
sempre impostas nos gráos respectivos, segundo a gravidade
da infracção.
Art. 1. 017. Dentro das consignações orcamentarias, o Departamento Nacional de Saude Publica poderá contractar, com
approvação do Ministro, para a Inspectoria de Fiscalização de Generos Alimentícios, Laboratorio Bromatologico,
Serviço de Leite e Lacticinios-, ou Serviço de Carnes Verdes, os
chimicos espe.cialista'S, os chimicos ensaiadores, os microbiologistas, os veterinarios e os serventes de laboratorios que
forem necessarios, de accôrdo com a. exigencia e o desenvolvimento dos se.rvicos.
Art. 1.018. O Chefe do Servico de Leite e Lacticinio~
elaborará o regulamento interno e as instrucoões de serviço,
que deverão ·ser submettidas .ás autoridades superiores do Departamento e approvada.s pelo Ministro da Justiça e Negocias
Interiores, ficando desde já concedida aos empregados do serviço nocturno extraordinario a diaria que fôr arbitrada pelo
Ministro, por conta da renda especial do Serviço do Leite ..
~ 1°. A escala de trabalho dos funccionarios s:erá mensalmente organizada pelo chefe do Serviço, que a poderá
altcrat· codorme ag conveniencias. em qualquer occasião,
mediante prévia communicac;ãu verbal ou escripta ao funccio ..
nario respectivo.
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' § 2o. As attribuições dor,• funccionarios destacados da
outras dependencias do Departamento serão r~guladas pelas
dos seus respectivos cargos e pelas que se eqmva~erem neste
Capitulo III e as attribuições dos contractndos serao exaradas
nos respectivos termos cóutractuaes.
TITULO VII

Inspectoria de Hygiene Industrial e Profissional

CAPITULO I
GENERAl..IDADES

Art. L 019. A' lnspectoria de Hygiene Industrial e Profissional incumbe fiscalizar a hygiene das industrias e das profissões industriaes em todo o Districto Federal, de accôrdo
com este regulamento e com as instrucções cspeciaes que
forem expedidas, opportunamente, pelo Ministro da Justiça e
Negocios Interiores.
Art. 1. 020. E' da eompeLencia desta Inspectoria:
a) licenciar todos os estabelecimentos industriacs novos
e bem assim as officinas, excepto os de productos alimenticjos:
b) autorizar a transferencia para outros loeaes dos estabelecimentos industriaes e officinas, excepto os de productos
alimentícios;
c) visitar todas as fabricas e officinas, expedindo intimações para corrigir os defeitos existentes;
d) inspeccionar os operarias das fabricas e offieinas e
fiscalizar os assentamentos dos respectivos registros sanitarios·
'e) promover o afastamento de toâo o operarlo atacado
de lepra, de tuberculose aberta ou de outra qualquer doença
infecto-contagiosa, no periodo contagiante;
f) mandar proceder á analyse das substancias usadas nas
industrias, que lhe parecerem nocivas á saude dos operarios;
g) fazer adoptar medidas que assegurem a saude d')S
operarios no seu trabalho;
h) impedir que ~as fabricas e officiuas prcjmliquont a
saude dos moradoreS' de sua visinhança;
i) impôr as penas administrativas estabelecida.s por este
regulamento, na parte relativa aos serviço~ quo lhe estão
subordinados.
CAPITULO II
OfiGANlZAÇl..O ADMINISTHATI V,\

. Ar.t.

~. 021.

A

~nspectoria

disporá de todo o pessoal

ma-

0

tcr·Ial nuiispensaveis á bôa marcha dos seus scrvir,os c hem

assim dos meios de transporte imprescindíveis.
~~~-~m

•

g
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Art. 1. 022. o pessoal technico e adminhtralivo será o
constante do seguinte quadro:
1 inspector.
. .
Inspectores ou sub-inspectore~ sa~ttanos ~m numero sufficiente, de a·ccôrdo com as determmaçoes do d1rector dos Serviços Sanitarios do Districtp Federal.
i escripturario.
2 auxiliares de escripta.
3 guardas sanitarios.
i encarregado do archivo.
6 guardas.
CAPITULO UI
ATTRIBUIÇÕES DOS FUNCCIONARIOS

Art. 1 . 023. Ao inspector incume:
I. Superintender todos os serviços da Inspectoria, cumprir
e fazer cumprir este regulamento.
:U. Corresponder-se directamente com o director dos Serviços Sanitarios elo Di.stricto Federal, a quem participará
todas as occurrencias da Inspectoria.
III. Despachar todo o expediente da Inspectoria c assi~ar as folhas de pagamento, que serão remcttidas â repartição competente.
IV. Distribuir e fiscalizar os trabalhos dos medicos
destacados na sua Inspectoria e os dos demais empregados,
aos quaes dará as instrucções nccessarias.
V. Advertir e censurar os funccionarios de categoria
superior que lhe estão subordinados. propondo ao direetor dos
Serviços Sanitarios do Districto Federal penalidade maior,
quando incorrerem em faltaE graves.
VI. Admoestar, censurar e suspender at1.J 15 dias os outros
funccionarios, propondo ao director dos Serviços Sanitarios
do Districto Federal penalidades mais elevadas, que por acaso
mereçam.
:·.1·
VII. Informar e instruir todos os papeis que· dependam'
de despacho superior.
VIII. Abrir e encerrar todos os livros destinados aos
serviços da Inspectoria.
IX. Visar todas as intimações, cditaes e autos de multas .
. X. C':lmprir e fazer cumprir todas as determinações recebidas d1rectamente do director dos Serviços Sanitarios do
D1stricto Federal, ou, por intermedio deste, do director geral
do Departamento.
XI. Propôr ao dircctor dos Servicos Sanitarios do Districto Federal todas as medidas que jtÍlgar convenientes para
a bôa marcha dos serviços da Inspcctoria.
XH. Apresentar ao dircclor Jos Sel'viçns Sanitarios do
Districto F·ederal um holetim mensal ~ u lll rclatorio aunual
dos serviços realizados pela Inspectoria.
XIII. Impôr aos infractores das prescripções regulamentares, as multas adequadas, de accôrdo com o estatuído no
Capitulo I da Parte VI do presente regulamento.
XIV. Visitar as officinas e fabricas afim de veritficar
()S serviços executados pelos seus auxiliares.
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XV. Requisitar ao director dos Serviços Sanital'ios do
Distriefn Federal as analyses qne julgar nocessarias, de produetos industriaes ou de materia prima empregaria nas industrias.
Art. 1 . 024. Aos medicas da Inspectoria incumbe:
to. Cumprir todas as disposições regulamentares, bem
cvmo as determinações que lhe forem dadas pelo inspec.tor.
2°. Comparecer diariamente á Inspectoria, onde realizarão
tiS plantões .estabelecidos pelo in1;'pector, assignando o ponto •.
3°. Formular parecer sobre qualqúer assumpt.o referente
aos serviços da Inspectoria, que lhes tenha sido apresentado
pelo inspector.
4". Visitar todas as fabricas e officinas, propondo as medidas que julgarem necessarias, intimando, nos termos deste
regulamento, os responsavei's e lavrando, nos ca1;'os de inJraeção., os autos de multa.
5°. Applicar a vaccina anti-variolica ou qualquer oufrt)
processo de immunização, na séde da Inspectoria, quando de
plantão, ou nas officina& e fabricas, quando em serviço
externo.
6°. Verificar todas as reclamações e denuncias recebidas,
lançando-i.s no livro de plantão, onde serão tambem consignadas as providencias tomadas.
7°. As notificações recebidas c-onstarão do livro de plantão,
devendo o medico de dia communical-as immediatamente,
pelo telephone, á Inspe,ctoria de Prophylaxia, fazendo a secretaria remettel-as, por escripto, na mesma occa1;'ião.
8°, Jnspeccionar os operarias das officinas e fabricas, pronJOvendo o afastamento immediato dos que soffrerem de lepra,
fubcrculose aberta e doenças outras infecto-contagiosas, no
periodo contagiante, por intermedio da inspectoria respectiva.
9°. Analysar minuciosamente o registro sanitario das fabricas, fazendo corrigir as fal,has encontradas.
10. Syndicar das condições de habitabilidade da visi ..
nhança das fabricas e officinas, afim de fazer cessar toda o
qualquer aggravação oriunda das mesmas.
i 1 . Verificar meticulosamente as condições em que trabalham os operarias, fazendo remover, de accôrclo com este
regulamento, os inconvenientes graves para a saudo dos
mesmos.
12. Solieitar ao inspector todas as medidas que julgarem
necessarias o que não for:em da sua alçada.
13. :Assignar as intimações, autos de infracção e multa,
cditacs de fechamento, interdictos e at.testados de vaccinação.
14. Informar, com precisão, todos os papeis, requerimentos, recursos que lhes forem distribuídos pelo inspector.
15. Apresentar semanalmente uma resenha dos serviços
realizados e nos ultimas dias do dezembro um relataria suecinto dos trabalhos feitos durante o armo, suggerindo os
alvitres que julgarem vantajosos aos fins da Inspcct.oria.
in. Fazpr a policia fianitnria dos predios que visitarem,
inscrevendo o resultado nos boletins apropriados.
Art. 1. 025. Os funccionarios da secretaria e demats empregados executarão os serviços que lhes competem, de accôrdo
com as disposições deste regulamento, e cumprirão as ordens
que receberem do inspector, ou dQs medicas, em seu nome •.
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CAPITULO IV
DISPOBICÕES TECHNICAB

Art.. 1. 026. Além das exigencias constantes dos divet'so.;;
artigos deste regulamento a ellas applicaveis, ficam as falH'icas
e officina·s sujeita~ ás seguintes disposições especiaes.
Art. f. 027. Todas as fabricas e officinas deverão requerer,
á Inspectoria de Hygiene Industrial e Profissional, pcrnlis~::ão
para se installar ou transferir a sua installação.
§ i o. O requerimento deverá ser despachado deuLru du
prazo de cinco dias uteis, contados da data de !:lUa entrada.
§ 2°. Sendo esse praso excedido, o interessado levará o
facto ao conhecimento da autorichtde superior, afim de que
esta providencie.
§ 3°. A infracção deste artigo será punida eo,d a multa
de iOO.$ a 5'0'0$. sendo o responsavel intimado a execular as
obras que, eventualmente sejam necessarias.
§ 4°. Na hypothese do predio não comportar a inslallação, a-busivamente feita, será o res•ponsavel intimado a desOI}C-upal-o, depois de multado de accôrdo com o paragrapho
anterior, sendo affixado no local o respectivo edital de fechamento.
§ 5°. Se, findo o prazo da intimação, não tiver o responsavel desoecupado o predio, a lnspectoria ofHciará á Directoria dos Serviços Sanitarios do Districto Federal para (lue
esta prorr~ova o despéjo por iutermedio da .Procuradoria dos
Feitos da Saude PubHca.
Art. 1. 028. O piw das fabricas e officim1.s scrã impermeabilizado, sendo obrigatorio o ladrilho claro nas industrias
em que forem .manipuladas substancias gordurosas, resinosas
ou ma teria organica su~ceptivcl de decomposição. Quando o
piso fôr assoalhado (nas indu.strias <lU·~ o pcrmitt.irem e a
juizo das autoridades sani I ariaH) scr:í. liso, v(~rr,ei f a mente
unido e encerado on envernizado.
Art. i. 029. As paredes serão impermeabilizadas até á altura de dois metros, sendo exigido o azulejo claro nas industrias
que produzam furno espesso, gazes toxicos e naquellas em que
forem manipuladas as snhstancias referidas no artigo anterior.
lAlém dos dois melros serão pintadas ou caiadas de eôres claras,
devendo S'~r esta parte periodicamente renovada, a jn izo da
autoridade sanita ria. Os tectos serão pintados a ulco, sendo
renovada a pintura, quando necessario.
Art. f. 030. A cobertura será de preferencia de tolhas de
ceramica, e lerá, quando de typo fechado, telhas venli !adoras
em cada dez metros qua;drados.
§ i o. Não serão permittidas as l\Ohertm·a'J de zinco.
~· 2°. Quando o pó direito fôr uc cinco lllelros ou m~üs,
poderá ser dispensado o fôrro.
Art. 1. 031. A área calculada para cada operaria sPrá, no
mínimo, de dois metros quadrados livres, in!lt·pL·ndenlu rlo e~-;
paço occupado pelos diversos machinismos. A srparnçfw entre
os operarios nunca será menrn· ue um lll('(l'O em ludus a::; dirccções.
Art. 1. 032. Todos os locaes de trabalho deverão ter illuminação natural, cuja intensidade jf.unais poderá ser inferior a
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0,1 % da intensidade da illuminação exterior, medidas, amhas,
pelo iJJuminomctro de Macheth, ou apparel ho equivalente.
~ 1o. Para oh ter essa illuminação natural, nos loeaes de
trabrilho, deverão ser installadas jane1las Iateraes, sempre que
possível abertas em faces oppostâs, e auxiliadas, quando neeessario, pelos telhados em serrote (shed), com orientação
1

snl.

~ 2". Para trabalhos nocturnos, ou quamlo fôr impossível, a juizo da autoridade sanitaria, utilizm· a illuminacão
mltural diurna, será exigida a illuminação arlificial, por meio
de lamprtdas electricas incandescentes, que garantam, para o
f.rabalho de cada ope:·ario, a intensidade de illuminação mínima de 25 lu.xes, ou ·seja a intens'idade cn1Trspondrnte á de
uma l::tmpada de 100 velas a dois metros de distancia, sendo
usados fócos esparsos, cujos raios não possam ferir directalllcnte a retina dos indivíduos que trabalham.
Art. 1. 033. Em todas as fabricas e officinas havcrú lavafm·ios especiacs providos de sabão liquido on suspenso e cujo
numero de torneiras será de uma para dez orH~l'Ul'ios. A sala
dos lavatorios será installada na passagem ohl'i;af.oria dos
operarias para os locaes de trabalho.
Art. 1. 034. Em certas industrias (ferro, can·ão, lã, pelles,
matadouros, etc.), além dos lavatorios haverá salas de banho
(chuveiro) intercaladas entre os locàes de trabalho e os
v1~stiarios.

Art. 1. 035. As passagens e corredores terão largura variavel, conforme o numero de operarias; e as porfaP> abrirão.
sobre roldanas, para os lados ou francamente par.·a fl)ra.
Art. 1. 036. A limpeza do piso de todas as officinas c fahricas sená feita ou por apparol,hos de ao:;piraç.fio. nu por
lavagem franca, ou ainda por lavag-pm a pannn embebido em
solução antiseptica. As paredes, i mperrneabilizc1das, serão
igualmonb lavarias. E' obrigatoria a limpeza diaria em horas
de pansa, de profcrencia após a sahida clns nprrarios. sendo
JH'Ohibida a varredura a secco nu .com prévia horrifn~fio, salvo
nas officinas dG l)ÍSo encerado ou envernizado.
Art. 1.037. E' obrigatoria a installação de ~~scarTatlr~iras de
um dos typos approvados pelo Dnrmrlamontn. c:rJH!o o dono
da fabrica ou officina. responsavel pelo uso de:;;tcs apparelhos.
por parte dos operarias.
Art. 1 . 038. Em todas as salas de trabalho é ohrigatorla a
im:;t,allacão do 11m cata-thermornetro, que indicarft o momento
em que deverá ser renovado o ar por meio de ventiladores,
rxhaustorcs ou insuffladores.
Art. f. 039. Todos os apparelhos que produzam calor excessivo terão dispositivos especiaes para impertir que o mesmo
se irradie no ambiente do trabalho (envolvimento, paredes
duplas, anteparos, etc.) .
Art. f. 040. A ventilação por meio de portas o .ianPlJas amplas, quando deficiente, será auxiliada por appa rrlhns aprom·iados.
Art. 1. OH. Em todas as industrias que desprendam poeiras
on gazes, serão installartos apparelhos de hRpiração (ascendrntc ou descendente), e de oncapotamento nas maehinas, de
acctm:i1o com as instrucçõe~ da Inspectoria de Hygiene Profissional c Industrial. Em certas industrias a :formação da.s
poeiras será impedida com a installação de apparelhos de
irrigar,fío da~ materias primas a serem trahalihadas (lã, jut:l,
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marrriore, pedra, etc. ). Como ulf.imo rec;1rso P, quP ~erão
adoptadas as mascaras respiratorias.
Art. 1.042. As poeiras a.spiraveis serão conduzidas para
camaras apropriadas, onde serão rfltirlas por meio de filtros
especiars, ou pelo ·processo Gotrell ou ainda lançadas em camaras 1hnmidas (depositos de agua, agua pulvnrizada). Estas
poeiras, quando não forem aproveitadas, serão removidas on
incineradas.
Art. 1 . 043. Os vapores serão eliminados por meio de chaminés altas em seguimento a eu pulas amplas. Estas deverão
impedir a disseminação dos vapores no ambiente do trabalho,
podendo 8er exigidos o encapotamento e anteparos. As chaminés, .quando insufficiente a t,i.ragem natural, terão dispositivos especiaes para tiragem artificial. lOs gazes e vapores
poderão ser aproveitados, não sendo permittido lançai-os na
atmosphera em oondições de serem nocivos ou incommodos
·á visinhança.
Art. 1. 044. Nas industrias em ttue a h umidade é permanente, medidas especiaes de arejamento e insolação .t:Rrão
tomadas 'afim de corrigirc~m este inconveniente.
Art. 1. 045. Toda industria que fôr noeiva ou incommoda á
visinhança pela producção de fumo. ruído, odores, trepidaçõe:s, etc., sô poderá func~cionar em predio isolado, afastado
das habitac;ões proximas, a juizo da autoridade sanitaria.
Art. 1. 046. As latrinas privativas de cada sexo, na proporção de uma para 30 pessôas, serão installadas de accôrdo
com este regulamento e sem communicação dirccta com
as salas de trabalho. Na secção dos homens llavrwá mict.orios
na proporção d& um para 40 operari-os.
Art. 1. 047. Nas fabricas ou officinas não será permittida
moradia, a não ser que disponham de aposentos especiaes,
independentes e que não soffram os inconvenientes da industria explorada.
Art. 1. 048. E' terminantemente prohibido aos operarias
fazerem as suas refeições nos locaes de trabalho, devendo haver
para tal fim salas apropriadas. Nestas salas serão installadas
pias para lavagem de louça, torneiras de agua potavel, mesas
e bancos em numero sufliiciente.
Art. 1. 049. A agua potavel (filtrada quando necessario)
será fornecida aos operarios pelo systema de columna ascendente ou de fonte borbulhante, que dispensem o copo, sendo
terminantemente prohibido o copo de uso collectivo.
Art. 1. 050. O maximo asseio será obrigatorio nas fabricag
c offiCinas e em todas as suas derJendcneias.
Art. 1. 051. As vestes de rua serão guardadas em armarios
apropriados.
Art. 1. 052. Os giraus só serão permittidos se tiverem pé
(lircito minimo de 2m,·50 c não difficultarern a illuminação
e o arejamento de parte alguma da officina. Não poderão ser
utilizados como dormitorios.
Art. 1. 053. Não serão permittidas insta Ilações industriaes
definitivas, em barracões toscos.
Art. 1. 054. Todos os apparelhos usados na industria e que
são levados á bocca (macaricos, insuffladores, etc.), só serão
tolerados em casos especiaes e quando rigorosamente individuaes; é obrigatoria a sua substituição progressiva pelos
modelos mccanicos.
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Art. 1. 055. Em todas as officinas typographicas é obrigato ria a º'avrta rlr t~l::~ rom nr::~trlriras soh-nnstas. srnno terminantemente prohibido o uso de. folle para limpeza da mesma.
Art. L 056. A triagem dos trapos e papeis servidos será
precedida de desinfecção dos mesmos em estufa a vapor, e o
enfardamento ou ensaccamento só poderá ser feito em predio
completamente isolado.
Art. 1. 057. As substancias nocivas, cujos suooedaneos,
inocuos ou menos nocivos, já forem conhecidos, não poderão
mais ser utilizadas nas industria~, e as outra~, ainda inevitaveis,
sérão substituídas, quando possivel, de accordo com as novas
indicações da hygiene.
.
.
.
Art. 1. 058. As ma terias residuaes, nas d1ff~re~tes mdustrias, serão sujeitas ao t.ratamcntQ convemcnt.e, n~dw~do pelas
autoridades sanitarias, de modo a que se tor11em molffensivas.
Art. 1. 059. Todas as officif~:as e fab~i~as deverã~ au::iliar
a educação hygienica do opera nado, facillt~r a re~hzaçao _de
conferencias em sua ·séde, faz~r .cumprir as m~trucçoes
expedidas pelas autoridadr,s san!lar1as c fazey aff~xar, em
sítios apropriados, os cartazes que lhe. forem fornecidos pelo
Departamento Nacional de Saude Publica.
.
Art. 1. 060. A administração das fabricas e officinas deverá
auxiliar efiJicazmente as autoridades sanitarias, facilitando
a pratica da prophylaxia anti:-vener~a e da .ar~t~-variolica, e
determinando o afastanwnto ImmedJato, clofnuttvo ou temporario doq operarias leprosos, e victimas de tuberculose
aberta ~u de outras doenças de facil transmissão.
Art. 1. 061. Nos serviços de telephone, telegrapho, etc.,
onde é exigida attenção intensa e prolongada, o trabalho deverá
ser interrompido por pausas do quinze minutos para descanço,
do duas em duas horas.
Art. 1 . 062. Haverá em todas as fabricas, um registro sanitario, organizado pelo meqico do estabelecimento e onde serão
annotadas todas as occorrencias morbidas relativas a cada
operaria.
Art. 1. 063. No registo de que trata o artigo anterior serão
determinadas, com os detal•hes possíveis, as condições de vida
c,lom.i~il ia ria do opera rio e quaAsquer occorreneias morbidas
darmlJarés que eXIJam providencias das autol'idadcs sanitarias
on constituam perigo para a saude publica.
. .Art. 1. 064. As a;utoridades sanitarias deverão visitar perwdw_ament.e a~ fabrwas, com o intuito de, procedendo á ins~ecçao sa~Itaria dos ~perarios, verificar a regularidade do regn;to referido nos artigos anteriores e determinar a correcção
uas lacunas porventura encontradas.
Art. 1. 065. E' prohibido o trabalho em sub-solos porões e
~~~~ros locaos. ~m que não haja ventilação e are.iam~nto sufileJentcR, a .JUizo da autoridade sanitaria.
Art. 1. OGG. Todas as infracções serão punidas com a multa
d1~ 100$ a 51Cü$, dobrada nas reincidencias .
. Art. .1.007. As disposições dos arts. Lü28 a 1.035 serão
obrJg~ltonas para. o~ estabelecim~ntos industriaes novos e progrcss~ vam~nte ex1g1d.as nas fabricas e offic~nas ,já installadas.
I aragr~pbo umc9. .o prazo concedHio para este 'im,
pelas .autoridades. samta1'Jas, poder•á ser prorogado pela Directorm dos Serviços Sanitarios do Di.stricto Federal medinnU' J'e9n erimC'nto su hscripto pelo interessado, com r~curso
}Htra o D1rector Geral e deste para o Ministro.
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TITULO VIII
CAPITULO I
DELEGACIAS DE SAUDE

'Art. 1. 068. Haverá no Dist.ricto Federal cinco deleg.acias
de Aaude districtaes, cada uma dellas com área determmada
pelo Dircctor Geral do Departamento.
Art. 1. 069. Nas zonas ruraes do Districto Federal os sl~r
viços de policia ~anitaria ficarão provisoriaro.cnte a cargo dos
postos respectivos, até .que os traba~ho's de ~·a~eamen!o rur~l.
sendo ultimados, permittam a sua mcor.poraçao á Direcforta
dos Serviços Sanitarios do District.o Federal.
Artl. f. 070. Cada delegacia de saude terá dentrn no
quadro legal, o seguinte pessoal:
i delegado.
Tantos medicos dó quadro quantos• se fizerem nec.essnrios
aos respectivos serviços, a criterio do dircctor dos Serviços
Sanitarios do Districto Federal.
f escripturario.
2 auxiliares de escripta.
f encarregado do ·archivo.
2 guardas sanitarios.
Guardas em numero que scrú fixado de acrt>rdo com as
necessidades do serviço.
Art. L 07 i . Os delegados de saude poderão ser removirtos
de uma para outra delegacia. a criterio do Directot' 0•~:.-al do
Departamento, mediante proposta do director dos Servi<:os
Sanitarios do Districto Federal.
Paragrapho uni co. A transferencia dos outros funccionarios, medicas ou não, poderá ser feita. quando o director
dos Serviços Sanitarios do Districto Federal julgar conveniente.
Art. L 072. As delegacias de saude districtacs serão divididas em circumscripções sanitarias, cada f}ual a cargo de mn
inspector ou sub-inspector sanitario.
Art. f. 073. O expediente das delegacias será de seis horas,
Paragrapho uni co. Todos os funccionarios, teclmicos e
administrativos, deve1·ãn comparecer diariamente á séde da
delegacia, a·ssignando o livro do ponto á entrada e rubricando-o
á sahida, e permanecer no exercício effecLivo tias respectivas
funcções durante as horas do expediente.
Art. f. 07 4. Os servi~: os da delegacia serão supcrintendidos
pelo respectivo delegado, que deverá permanecer em serviço
durante todas as horas do expediente, 1havendo, alé~n disso,
plantões para os medicos, afim de serem aUcndidas as ne ...
cessidades do serviço.
§ 1°. Nos domingos .e dias feriados o plantão nns delegacias ~será de 3 horas.
§ 2°. Quando as exigencias do serviço o indicarem o exJ)Cdicnte ordinario das delcgaeias voderá ser antecipado ou
Illm·ogado.
Art. 1. 075. Na séde de cada df'lf'gacia haverá um s~rviço
csprrial dr [lpplirnr.fi.o de vacci11as c ~~Mos rontra as doenças
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transmiRsiveis, executado pelos respectivos funccionarJos !.eelmic-os.
Art. L076. Na séde de cada delegacia dew~rá permanecer
sempr(~ um funccionario administrativo, com o fim de aUender a quaesquer occorrencias fóra das horas de expediente,
e providenciar, immediatamente, corno convier c de accôrdo
r.om as instrucções baixadas pelo respectivo delegado.
§ i o. Esse funccioilario deverá residir na delegacia.
§ 2°. Quando, por qualquer motivo isso não puder ser, o
delegado designará um fnnccionario para pernoitar na séde
da delegacia, de accôrdo com a escala antccipa·rlarnentc oJ·ganizada.
Art. f. 077. As delegacias serão providas de telephono,
oh.icctos de escriptorio e tudo quanto fôr necessario para o expediente e terão os livros necessarios a toda a e~criplnração
do~· re·spect.ivos serviços; terão, além disso, meios de conducção adequ~dos, para os serviços 1que não pudcrr•rn sm· fPilos
pelos meios communs de transporte.
Art. f. 078. Aos delegados incumbe :
I. Cumprir todas as ordens de serviço que lhes forem
dadas pelo direclor dos Ser·viços Sanitarios do Dislricto Federa 1 transmittindo-as ao.s funccionarios sob sua d irecção.
II. Dividir o districto a seu cargo em circumscrip\ÕCs,
d is!rihuindo os medicas c demais funccionarios, de modo que
os trabalhos sejam feitos com a maxima regnla1·idnrlu c
pl'oveito.
III. Comparecer diariamente á séde da delegacia, afim
de att.ender a todo o serviço, distribuindo os trabalhos e providenciando sobre a regularidade e bôa execução dos nwsrnos,
1,elos quaes são os responsaveis directos.
IV. Fiscalizar todos os trabalhos executados no distrieto
a seu cargo, e representar, immediatamcnte, ao di recloi', contra qualquer irregularidade que observarem nas providencias
q11e escapem á sua competencia.
V. Assignar todo o expediente da delegacia c yisar as
ronfas c os boletins diarios dos medie·os.
VI. Corresponder-se com o director dos Serviços Sanifnrios do Districto Federal, dando-lhe conhecimento immediafo de qualquer occorrencia observada mn s0u disf I' ir,!:) e
requisitando as providencias que cstiH~J·crn f1)ra <k sua al-

~·ada.

VII. Pro pôr dircct.amente ao direcfor todas as merlirtas

que julgarem ntcis á bôa ordem o regular fmwcionnmcnto dos

~e[·viços em sua delegacia, para o que cnviad, IIII'lt "a!ntl'llte,
:upwlle, um pequeno relatorio.
VIII. Formular parecer sobre as questões que lhPs forem
proposl.as pelo director e elucidar as duvidas que tiverem os
nH:dicos no desempenho de suas funccões.
.
IX. Desempenhar, regularmente, as commissões de que
1orem encarregados pelo director, a quem ::pr1~scntarfio uma
resenha ·semanal dos· s-ervi(,'os feitos, além dos relatorios mrnsal
e annual .
.x. Indagar. das caus~s d~ insalubridade local, prop()r as
1}1CdH1ns corrccbvas, e f1scal1zar o cumrrimento das que
f orP.m ordenadr~s; estudar. nos 'respretivos district0s, :1s nnoJIHlh~'l llosologi.cas, qne occorrermn, e pror.edrr :1'~ averi~ll:u;oes ennyemrnt.es
:10 conhccirmmt 0 da sna gcnPs~', eon-
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dicões que as tenham favorecido e o meio de modificai-as:
exercer activa vigilancia sobre os serviço~ admini~trados pelo
Governo Federal e que entendam com a saude publica ou com
elias possam occasionalmente entender.
XI. .Fazer visif,as domiciliarias na zona ou região em que
apparerecerem casos do doenç-as transmissíveis, ou haja receio de que appareçam: determinar a filiação ou succm~são dos
mesmos casos, e aconselhar, solicitar ou requisitar as providencias adequadas, pondo desde logo em execu~flo as que dependerem do sua autoridade.
XII. Requisitar exames bacteriologicos, analyses chimi~·
c as e confirmações diagnosticas.
XIII. Ordenar o fechamento provisorio ou definitivo das
easas em precarias condições de hygiene, retirando dellas o
intcrdicto. quando nenhum inconveniente mais ruder ]'esultar para a saude publica.
XIV. Superintender os trabalhos dos medicas, fiscalizando
pes."oalmrnlo a"\ visitas feitas a Jl! .·1~in . ~. tL~t·t·enns, lo~:'FI'S t~
logradouros publicas da zona.
XV. Promover todos os recursos legaes para o saneanwnto das eircumscripçõcs a seu carg.o.
XVI. Representar contra as lacunas que forem verificada:'> 110r si ou por inlermerlio dos mnr1 icos no serviço de lirn-pnza publica e particular.
XVII.
Admoestar e censurar por cscripto 0s medi e o:.
cuja su~pensão poderão propor ao dircetor.
X V UI. Admoestar, censurar c suspender até oito dias
1'!:w·.·ionarios administrativos, e propôr ao direclor as nena:>
;,; ~~levadas em que venham a incorrer.
XIX. Observar c fazer observar, rigorosamente, as disposições o rcgnl::lrnento do Departamento Naeional de Saude
Publica.
XX. Visar os editaes e impor as multas, do accôrdo eo~n
o disposto neste regulamento.
XXT. J~nviar, diariamenf.f~ ú Di\t'ecl.oria dos Scrvicos Ranitarios do Districto Federal o mappa do scrvi(~o rnlativo ás
paT'lcs escriptas constantes ao n. XVI, do artigo seguinte.
XXII. Encerrar o ponto dos ftmc.ciona~·ios da dclP~aeia.
Art. 1. 079. Aos n~cdicos das delegacias incumbe:
_I. Itct~eber c executar promplament.e todas as onlcus de
scrvu.;o que lhes forem dadas em nome do director.
li. Estudar as condições hygienicas das habitaçõeõ estabelecimentos. de qualquer natureza, terrenos, lagares e 'logradouros publicas, aconselhando os melhoramentos necessarios
inti_mando os proprietarios ou sons procur·adrJres, arrenda~
f.arws on moradores a pí)l-os rm ~~XC(~ução, ... in ieiando nos
casos de infracção, o processo das respecti\·as multas.
'
. III. Formular parecer sobre qualquel' assurnpto de serYJr,o, quando lhes fôr exigido por seus superiores hierarchir.os.
I V. Propôr todas as medidas quo julgarem necessariafl
para o saneamento das habitaçõe~. dos i errenos, lagares c logt·at louros publicas.
V. Compareeer diariamente :l. sédo dos srrviços respect_ivos, dr!vendo ahi permanecer durante as horas do expPdH'nte, quando nfío cstiYercm rm "eryiro e~fPrnq e ç}uranle o
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tempo de plantão que lhes fôr determinado e attendce promptamente a todas as occorrencia.s.
VI. Applicar as yaccinas indicadas, durante os plantões e
nos dorr.'icilios, fazendo-as registar nos livros competentes.
VII. Realizar visitas systematicas, diarias, de policia sanitaria nas respectivas circumscripções, enchendo o boletim e
promovendo a execução do regulamento do Departamento
Naeional de Saudc Publica e das leis municipacs.
VIU. Procurar, durante a'; visitas systemalicas, applicar
n vaccinação contra a varíola, tomando todas as notas, de
accõrdo com os respectivos liyros de rcgislu3, afim ele que
Sf'jam organizadas as estatísticas.
IX. Verificar todas as reclamações n denuncias que reeebercm, assim como tudo o que lhes constar e que possa
constituir pre,juizo á saude publica, tomando as providencias
necossarias, de conformidade com os regulamentos em vigor,,
X. Verificar, nos pontos onde não houver esgotos para
maf.crias fecaes e aguas servidas, si são cumpridas as leis rela.l ivas :í especie.
·
Xl. Organizar o apresentar ao delegado de saude a lista
dos refractarios ás suas determinações. depois de terem percorrido duas ".'ezrs a zona a sen cargo, incluindo nesta lista os
proprietarios, ou seus procuradores, arrendatarios ou moradorm; que. apozar das repetidas intimações (' imposicões de
multas, consürvarem as casas em tal estado que constituam
pprmaneilte prejuízo ou ameaça para a sandt: publica.
XII. Superintender os trabalhos flp f orlo~ os funccionarios sob sua Jurisdieção, fiscalizando seus servicos. sendo por
t udn responsayeis.
XIJI. 1\ssignar os aUestaclos de vnccina. os inl.cnlictos,
os editnrs e lnvr~r os ::mtos de infracção c nssig-nar os de
mnll.a.
,
XIV. Quando neeessario, colher, com urgeneia e com todo
c• rigor da technica. o material destinado aos exames o pesquisas que s~ façam precisas ao diagnost.iro rxperirnental do
rn~o not.ifirado, rcmettendo ir:Jmocliaf.amente aqurlle matel'ial
:tn Lahoratorio Bacteriologico.
XV. Lav:r·ar c assignar, (]o sen proprio pnnho. o oTiginal
do termo ele intimação para mrlhoramentos e fechrt.mentos.
XVI. Apresentar. cliariamr.nte, pnrt.f' rsrriptn do trabalha
r0nlizarln. na rlrlcv,aria nn fôr·a dc1h.
CAPITULO li
POLICIA SANI'l'ARIA

Art. '1. 080. A po:icia sanitaria das hahif.ações, em geral,
privadas ou collectivas, incluindo quintaes e pateos. fabricas,
officinas, estabelecimentos commerciaes e industriaes, collegios, hospitaes, casas de saude, maternidades, mercados,
hotP.i.:..;, rc'-:fanrantes, casas r]r, pasto, coeheiras, rstabulos, hem
c~omo dos trncnos. logar'rs e Jng:rndou ros pnblicos. tem por
fim:
a) prevenir e corrigir os vieios de construcção dos
predin.s. no ,qlH~ diz respeito nos interesses da saudr. puhl ica;
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b) prevenir e. corrigir a~ falt.af:l de hygienr, provinda!; rlos
proprietarios, arrendatarios, locatarios e moradores;
·
c) evitar o apparecimeato c a propagação das doenças
transmissíveis;
d) descobrir os casos de doenças de noUncação compulsoria.
Art. 1. 081. A inspecção sanitaria das habitações será exercida principalmente pelas delegacias de saude, cujos func<Cionarios medicas, delegados, inspectores ou suh-inspectores sanitafi.os, farã.o frequentes visitas ás habitações em geral, com o
fim de verificar as condições hygienicas e o asseio das mesma.:;,
a installação e o funcci·onamento dos apparelhos sanitarios e
dos rescrvatorios de agua e quaesquer outras condições que
interessem á saude pub!i.ca, providenci:mdo pa,ra que se corrijam as falhas encontradas, intimando e autuando os responSfi\'('is pela falta de cumprimento das intimações.
Art. 1. 082 . ..A autoridade sanitaria terá livre ingresso, em
qualquer dia, mediante as formalidades legaes, em todas as
habitações particulares e collectivas, predios ou estabelecimentos de .qualquer especie, terrenos cultivados ou não, Jogares
logradouros publicos, e nelles far:í. observar as leis federaes e
municipaes referentes á espe.cie.
Art. L 083. Nos casos de opposição ás visitas a que se
ref.ere este regulamento, a autoridade sanitaria intimará o
proprietario, locatario, morador, administrador, ou seus procuradores a facilitar, immediatamente ou dentro de vinte e
quatro horas, a visita, conforme a urgencia da mesma.
Paragrapho unico. Quando a intimação. a !JlH' se refr.re
o presente artigo, não fôr cumprida no pl'azo preseripto 1 a
autoridade sanitaria recorre.rá á autoridade policial afim de
facilitar a visita, que se realizará, impondo ao mesmo tempo
ao responsavel multa de 100$ a '500$000.
Art. 11 • 084. Nenhum predio, ou parte de predio, poderã ser
occupado ou utilizado sem prévia autorizacão da Dele.gacia
de Saude, em cuja. zona se ache localizado, ou da Inspectoria
de Fiscalização de Generos Alimentícios e da 'In:spectoria de
Hygiene Profissional e Industrial, de accôrdo com as disposições deste regulamento.
§ 1o. Para o disposto neste artigo é o responsavel pelo
predio, proprietario, arrendatario, locatario ou seus procuradores, obrigado a communicaJ', por escripto, a vacancia do
mesmo, e entregar as chaves á delegacia de saude districtal.
§ 2°. A delegacia de saude, no caso de depender o habite-se da autorização daquellas inspectorias, communicará,
immediatamente, ao respectivo inspector a notificação de vacancia recebida.
§ 3°. As infracções deste artigo S".rão punidas com a
multa de 100$ a 500$000.
Art. 1 . 08'5. Todos os predio~ vagos, ou que vagarem, serão
visitados por um funccionario medico, inspector ou subinspector, que verificará so os mesmos se acham de accôrdo
com a;s prescripções deste regulamento, devendo a visit:ll
fazer-se impreterivelmente dentro do prazo de dois àias uteis,
para 'habitações, e tres dias uteis, para officina.s an fabric:ts,
após o recebimrnto da comnmnir::u;5o de qnr? frata 0 ~ t., do
artigo anterior.
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Paragrapho uni co. Quando houver demora na visita rlc
que trata este artigo, o interessado levará o facto ao conhecimento das autoridades superiores, afim de que estas providenciem de accôrdo com a lei e punam o funccionario rcsponsavel.
Art. 1.086. A autoridade sanitaria recusará o halJite-se
se verificar .que o predio não satisfar. ns cxigcncias dcst.e
regulamento e expedirá a intimação conyP.llicnte.
Paragrapho unico. O habite-se deverá ser dado no pmzu
do artigo anterior e gratuitamente.
Art. 1.087. Uma vez ocoupado o predio é o locatario ou
morador responsavel por sua limpeza e cuuservação, bem
como pelas dos apparel:hos sanitarios, canal izar,.õc.':í e depositos
de agua.
!:. I
Art. L 088. Quando um pr-edio, ou parte de predio, terreno, loga·r ou Iogradour.o, não offerece:r as eondições de hygiene neoessarias, a autorridade .sonitaria inUll\ará o proprieLario, arrendatario. olcat~rio, .responsavel, ou seus procuradores a IP•voceder a melhoramentos ou a desoccupar, fechor.
reconstruir, transform~r od uemolir o dilo prcdio, ou parte, de
accôrdo com este regulamento.
Art. 1.089. Quando a autoridade sanitaria julgar conveniente, mandará affixar interdicto provisorio nos predios ou
partes de predios desoccupadas, em que houver falha ou falhas de hygiene.
Paragrapho uni co. Este inte.rdicto só poderá ser Jevantado pela autoridade sanitaria, sob pena de multa de 100$ a
1

500$000.

Art. 1. 090. Quando as obras, ou outras providencias' a indicar em qualquer predio, não forem de natureza que obriguem, ;J. vistoria, a delegacia de saude districtal enviará ao
responsavel pela .execqção das ditas obras, ou providencias,
intimação escripta em duas vias, assignada por um funccionario technico, com indicação clara de cada melhoramento
ou providencia exigida, citação do artigo e paragrapho deste
regulame-nto, por forca dos quaes fôr a intima~,;ã 0 expedida, e
o prazo em 'QUe deverá ser cumprida.
§ 1°. A segunda via da intimação ficará em poder do
destiuatario; a primeüa via, porém, será restituída á delegacia de saude, depois que o destinatario nclla tiver apposto
a declaracão de sciencia da intimação, datada c assignada.
§ 2°. Quando qualquer das formalidade3 de que trata o
paragrapho anterior não tive.r sido cumprida, os motivos do
não cumprimento serão exarados na intimação pelo fu necionario encarregado da entrega.
·
Art.. 1.091. Não sendo conhecido o paradeiro do_ re_spons~v~l,
será este intimado, por edital publicado no Dwrw .f!_fftcwl
durante cinco dias e reproduzido por ou Lros tanto:;, 1mdo o
prazo assignalado para as obras.
. .
_
. _
Art. 1. O'IJ2. Esgotado o prazo fixado na 1 ntmu~.ça?, si na o
tiverem sido executados os melhoramentos 11clla mdH·.adus, a
autoridade sanita ria imporá a multa de 1 OO'\; a GOfl!li. . .
§ 1o. Será, rntão, c:xpC'dido um sr~·u ndo I ermo d r~ ml1 n lUcão, iLlenlico ao primeiro, mas. de. pra~o me;wr · ,
,;_;_
~
§ 20. o s·egundo termo de. m.tm~açao sera euti eg~e a.o. de.~
tinatario com as formalidades mdiCadas para o pnmen o no
art. 1.090 e seus paragraph()s.
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Art. '1. 093. Terminado este novo prazo sem que haja sido
cumprido o segundo termo da intimação, ser·á imposta nmlta
dobrada intimado o res.pon~aveJ, o os locatarios, a <lesoccuparem o predio, sendo affixado no local o respectivo edital de
fechamento.
§ io. Caso as intimações acima não tenham s:~'} CU!npri(las e o predio não haja sido desoecupado, o inspeetor ou
sub-inspector sanitario communicar:i o facto ao dele;;ado de
saude, que delle dará conhecimento ao director, afim de que
.este providencie junto ao procurador rlos Feitos da .saude
Publiea, no sentido de ser levado a cffei to o despeJO das
pessoas e re1noção dos objectos.
§ zo. No caso de estabelecimentos liceneiados pela Prefeitura, communicar-se-á o facto a esta vara a rassação da licmw.a.
·Art. i. 094. As prorogações de prazo serão concedidas pelo
dircctor dos Servir:os Sanitario.s do Disldeto Federal, que levará em conta as allegaçõcs do requerente c as informações
do inspectnr, do delegado ele saudc c do medico da cireumscripção. cabendo recurso para o Director GeJ•al e •:r:rra
o IMiriistro da Justiça e Negocias Interiores.
ArL 1.095. Quando, para saneamento de um predio ou logar
forem necessarias grandes obras ou grandes demolições, o
sub-inspcctor ou inspector sanitario .c;;olieitnrá ao delegado de
saudo que dec:igne dia e hora para a Yistoria do predio.
§ i Esta vistoria será realizada pelo funccionario que a
tiver solicitado, ou sou substituto, o por um engenheiro da
1nspectoria uc Engenharia Sanilaria, com a pr~sc.nça do delegado de saude ou de quem suas vezes fizer.
§ zo. Desta vistoda será avisado, por os,cripto, n Droprietario, procurador ou resporrsavol pelo preclio, com antccodencia
de o)l.o dias, pelo menos, c por edital publicado cinco vezes
no Dinrio O{{icial e nffixado no predio.
§ 3,o. O delegado de saude formular:'i o"; neccssarios qucsit,os, para que o alludido funccionari-o c o engenheiro respondam com clareza e precisão, indicando as providencias e
melhoramentos nccesswl'ios á corrocção das falhas encontradas.
§ 4°. O laudo, reduzido a torrno n homologado pelo de!egado de saucle, depois de assignado 1~elo engenheiro, proprietario ou seu representante., e pelo medico que com o engen'heiro realizar a vistoria, será enviado ao rcspon~avel, que o
assignai1á, si concordar.
~ 5". A delegacia de saullu cnvial'ú, ao 1'esponsavcl pelos
melhoramentos ou prov1dencias, ·P.ópia do hudo rln Yistoria,
acompanhado de uma intimação em que se indicará o prazo
concedido para a execução dos melhoramento::;, e o artigo c
paragrapho do regulamento, por força elo~ quacs fôr expedida
a intimação.
§ 6('. Desse acto cabe recurso para o dil'o;~tcn·, :cem ei'fcilo
~u:::ponsivo para a interdicção, si fôr necessa;~·ia.
§ 7v. Negado provimento atl J'ecurso, si a parte não obedecer ú intimação, vroccuer-sc-ú jwlicialnJc.nl,·, CIJlll!J no caso
couber.
§ 8". E::;gotado o prazo lll~\ t'l'ado no s 5", u niío havendo
sido cumprida a intimação, serú imposta a multa de 100$ a
0

•
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500$' e expedida nova intimação, cujo nrazo semi menor do flue

primeiro.
§ 9°. Terminado que. seja o prazo da segunda intimação,
sem que esta tenha sido cumprida e sem que o Director dos
Serviços Sanitarios do Dístricto Federal tenha concedido pl'Orogação, será imposta nova rrrulta em dobro c o inspoctor ou
sub-'inspector sanitário solicitará ao de.legad~ de saude autorização para ser desoecupado o prédio, af im de ser s~
neado, para o que será expedida, em tempo. e a queI? de dIreito, a intimação para o fechamento e af'f ixado edital para
mudança dos moradores.
§ 10. Caso a intimação a 'que se refere o paragrapho anterior não seja cumprida e o prédio não haja sido desoccupado,
o inspector ou sub-inspector sanitario communicará o facto
ao delegado de saude, que delle dará eonhectmentc ao director
afim de que este providencie junto ao procurador dos Feitos
da Saude Publica, no sentido de ser levado a cf'Ieito o despejo
das pessoas e a remoção dos obiectos ,
ArL 1.096. Antes de cumprida uma intimação poder-se-ão
expedir outras, referentes a um mesmo predio ou lagar, desde
que tenham destinatarios O:t1I prazos differentes.
Art. 1.097. Quando se tratar de condições que indiquem
demolição, interdicção, despejo, cassação de licença, fechamento, ou embargo de obras, '3. autoridade saaítaría, independente. do auto de infracção, affixará edital que dê conhecimento ao interessado da pena imposta ou da diligencia ou
'
obrigação por cumprir.
Art. 1.098. Toda a historia sanitaria dos predios ficará registada na delegacia de saude, nos livros competentes, dos
quaes constarão os nomes dos proprietarios, dos fiadores,
quando os houver, dos responsaveis pelo aluguel, dos arrendatarios, as mudanças dos moradores e quaesquer outras alterações Ique possam facilitar a acção das autoridades sanitarias.
Art. 1.099. A histor ia sanitar ia dos prcdios poderá ser
communicada a qualquer pessoa que por ella se interesse.
Art. 1.100. Quando a autoridade sanitaria houver esgotado todos os recursos legues, consignados neste regulamento
e nas leis municipaes, eapezar disso não hajam sido executadas as obras de saneamento indicadas, e quando, além
disso, mesmo fechado constitua o predio per igo para a saude
publica, as demolições ou os melhoramentos necessaiios serão
executados pela Inspectoria de Engenharia SanHaria, correndo as despesas por conta dos infract.ores e sendo cobradas
executivamente.
Art. 1.1Üi1. Quando algum prédio, ou parte de predio, estiver sob a acção de autoridade judiciaria ou outra, c nelle haja
mister de se proceder a medida urgente de desinfecção, expurgo, etc ., a autoridade sanitar ia requisitará á autoridade competente a abertura do referido predio ou parte de
predio, interpondo o seu interdicto até que seja reposto o anterior e fazendo para isso as neoessarias commuuicaçõcs a
quqm de direito.
Art. 1.102. Quando. em um predio intcrdieto pela autor-idauo jud iuiur ia ou outra, houver gencros al mcnticios ou
quaesquer suhsí ancias deter ioradas que possam prejudicar a
saudo uulilica 'Ou causar iucornmodos, I) direol.or dos Serviços
Sanitarios do Distrioto Federal communicará o facto ú auto(l

í
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ridade competente, pedindo autorização para serem tomadas
as necessaria;; medidas para a.p}}rehensão e destruição das
suhstancias julgadas nocivas ou incommodas, devendo a autoridade sanitaria concedida a autorização, fazer uma relação escripta dos objectos apprehendidos e proceder, quanto aos intcrdicfos, de accõrdo com o estabelecido no artigo precedente.
CAPITULO 111
JIYGIENE DAS HABITAÇÕES

Arl. i .103. Não serão permittidas construcções que não assentem sobre terreno convenientemente preparado e nivelado,
de mo'do a permittir facil escoamento das aguas pluviaes ..
Art. 1 • 1O-i. O aterro para construcções sómente poderá ser
feito com terras praticamente expurgadas de materia organica.
Art. 1.105. Toda a superfície do sólo occupada pela construccão será revestida por uma camada continua, isolante da
humidade, e que a proteja da invasão de ratos, constituída
por um dos seguintes revestimentos :i
a) camada de concreto de cimento, de orr•, 10 de espessura,
de traço de t :3 :6, no minimo;
b) camada de asphalto de 2cm., sobre uma calçada de pedra
tomando cüm argamass•a de cimento, com a espessura de 0'",10,
no' minimo;
c) ladrilho ceramico, sobre uma calçada de pedra tomada
tomada com argamassa de cimento, com a espessu t·a {]e om, 1O,
Art. 1.. 106. Todas as construcções deverão, salvo casos espeoiaes, ter o piso de seu to pavimento a 0 ,10, no minirno,
acima do uivei do terreno exterior circumvisinlw; e serão contornadas por um passeio cimentado de 'Üflll,,60 de largura, no
mínimo, rematado por uma sargeta, de modo a desviar dellas
as aguas pluviaes,
Paragrapho uni co. Serão dispensados os passeios quando
houver um embasamento elevando o piso do primeiro pavimento' a om,4o, no mínimo, do terreno circumvisinho, e quando
as paredes d·este embasamento forem de alvenaria de pedra
argamassada a cimenta, tendo as juntas tomadas com argamassa de cimento de traç·o de t :2:5, no mínimo, ou tendo em
suas faces externas emboço e rcbocd de cimento, este com o
traço acima indicado. Em qual,quer destes casos a camada impermeavel de que trata o art.. i .105, abrangendo as paredes,
deverá estar acima do niv·el exterior da terra, e o interior da
construcção, na parte relativa ao embasamento·, deverá ser·
at.ocrado.
•
Art. 1.107. rrodas as oonstrucçõcs terão, nltS faces e:x:terhas
das paredes, junto ao 'P1a.sseio, uma faixa de om,30 no mínimo,
revestida de camada impermeavel.
Art. 1.108. Quando fôr julgado nccessario pelas autoitlades, em conscquencia de sua franca exposição aos ventos
chuvosos, as construcçõcs terão as paredes voltadas para o
quadrante de onde so·pram frequentemente os mesmos ventos,
revestidas exteriormente de uma .camada impermeavel, afi.m
de preservar o seu int~rior. da a ccão d.a lmmidade ._
01
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Art. 1.109. Todas as paredes encosladás á terra de barrancos
ou morros e correspondentes interiormente a compartimento's
de uma construcção, deverão receber, pelo lado extern~, uma
cam::~da imperrneabilizadora, constituída por um rev·esbmen~o
de argamassa rica de cimento, addicionada de uma substanc1a
impermeabilizadora, ou pvr um revestime·J?-LO de asphalto; será,
além disso, aconselhada a drenagem vertical com pedra seooa
e a consequente conducção das aguas drenadas.
Art. 1.110. Todas as cimalhas deverão receber um revestimento impermeavel em suas faces superiores, e deverão
possuir ping·adeiras convenientemente dispostas.
Art. 1. ·111. Todos os terraços de cobertura de predios deverão receber um revestimento de asphalto, rico' em betume,
para a sua impermeabilização, ou revestimento perfeitamente·
impermeavel, a juizo da autoridade, o qual deverá apresentar
declives necessarios ao esgotamento das aguas pluviaes ..
Art. 1 .112. O esgotamento das a.guas pluviaes das coberturas será feito por meio de calhas e conductores, sendo, de
preferencia, as a,guas daquellas derramadas nestes, por intermedia de bacias re!ceptoras.
§ 1°. As calhas deverão ter no mínimo, 1·5 em. de largura e
profundidade de 7 C devendo' apresentar o nível de seu bordo
exterior mais baixo do que o do bordo interior, e devendo ser
collocadas sobre grampos espaçados de om,so a 1m,20, no' maximo, com declividade tão uniforme quanto possível, não inferior a 1:120. A cada 1012 de pmjecção horizontal de cobertura deverá corresponder 0,8c"' 2 a 1cm2 de áre•a de secção
transversal de caiba.
§ 2°. Os con.ductores, partindo das bacias receptoras, deverão ter a secçã·o com·e·spondente de 1,cm2 a 1,25cm 2 po'r metro
quadrado de projecção horizontal de cobertura.
§ 3°. As aguas das calhas e conductores serão conduzidas
para as sargctas que contornam a construcçã·o, ou directamente
para a rua, por meio do collectores de diametro nunca inferior a 3".
Art. 1.113. Todas as áreas de perímetro fechado deverão
ter o seu piso revestido por uma camada de emboco' e reboco
de cimento, e deverão, quando forem descobertas, ser dotadas
de rB!los receptores de aguas r luviaes, ligados a uma oanalização, que será tubular nas passagens pelo' interior das construcções.
ArL 1.114. O só lo das :í.reas, cuja insolação seja insufficiente, deverá ser collocado em nível superior ao do sólo circumvisinho, rasgando-se em seguida canaes obliquo.s de co·mmunicação para escoamento do ar humido e frio.
· Art. 1.115. Quando as condições do terreno o exijam, para
wfastar a humidade das construcçõ·es, pO:d~rá ser exigida a drenagem do mesmo terreno, a qual poderá ser feita por meio de
drenos de pedra secca, por meio de manilhas adequadas ou
por outro dispositivo reco'nhecido efficaz pela Inspectoria de
Engenharia Sanitaria.
Art. 1 .116. Não poderá ser empregada a argilla nas argamassas e nos cmboços c rebocos das paredes das construcções.
Art. 1 .117. Todo compartimento deve ter uma porta ou
janplla, pelo menos, abrindo diroctamenlo para o exterior, por
ondn rcceh;t illuminação e insolação.
01
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As p['incipaes dimensões dos compartimentos, em planta,
as dds rasgos de illuminação, a orientação e altura das faces
em que estão abertos os mesmos, e ainda a distancia a que se
achem edificações fronteiras, como tambem as suas respeo.tivas alturas, constituem oa elementos essenciacs á determinação do valor característico da illuminaçüo e inso'lar;ão dos
compartimentos.
Por meio da:; tabellas elaboradas pela Iuspeclona de ~n
genharia Sanitaria, o approvadas pelo Dircctor Geral, ser<'i.
determinada, conforme as instrucçõcs nellas espceiJieadas, a
caraeteristica acima referida, e que, do accôrdo com o destino
do compartimento, não deverá ir abaixo dos seguintes valores:
Dormitorios, 100; peças de estadia diurna. 70; cozinhas, 80;
installações sanitaria.s, 50; armazens commerciaes, 35; cor-·
redores e caixas de escada, 30; de·posifos, 15.
§ 1°. Havendo numa peça varias aberturas para o· exterior, a sua ca·raoteristica é dada pela somma dos valo,·es
obtidos para cada nm:1. das abcrturíl.S de per si.
§ 2°. Não sendo rcctangular a fürma do rasgo {la porl~
ou janella. a allura a arloptar para o mesmo ~~ a olJI ida dividindo a sna área pela largut:--a maximn.
§ 3°. Quando uma abertura do illuminn,;ão ti ver o l;,eitoril elevado a mais do 1m,20 do pisn, far-se-á o cal enio da
caractori•stica, por dlffer•mça entro os valores qno scl'iam
obtidos, tomando ora a allura real da v::rga 01.·a a du IWitllril
com altura da verga.
§ 4°. Se uma construcção em balanf;o se solH·cvüe ao culnpartmento', ou se nm alpendre ou ;porlicu se antepõe ao
mesmo, deverá ser a caractorist-iea calculada eomo se a faeo
anterior do eo'mpartimcnto SJ tivesse deslocado parallelamcnte
até o paramento externo üa consLn1eção sol1rcposla ou ault:posta.
Art. tJ 18. A altura a adoplar par:J, a edificaçãP fonleira ao
rasgo será a real, se tal ~~ílifieaç.ão se erguer no mesmo loto
em que se acha a consfrucr,ão de l'll.Í'JS culnpal'LimeuU'~ se
avaliam as caraclcristicas.
1". Se o rasgo abre para a via publica, a aHura t"1. adnptar
é a permissivo! 1pa:·a as edificações ncs.sa via pltlllk~t e i di':itancia em que tacs edificações sejam permiltida~. caso haja
dispositivo municipal regulando tal alt.ura.
2°. Na hypolhesc de não haver aquelle dispositivo, deve
ser adaptada a altnra constante da tabella aeillla refer·ida.
3o. Se o rasgo abre pa:·a uma divisa lateral ou <.lo fundo,
a altura a adoptar é a peemissivel, de accôrdo com os ~~ 1o ou
2° deste arligo, vara uma co'nstrucção no dito ~llle visin~hn e
erguendo-se na linha divisaria, ou rccnando, so honvet· dJsposição espocial regulando o afastanwnto da cdifie:u;Cto ú divisa.
Art. Li U). Quando um cmnparlimenl o fô1· destmadt~ a dormitorio, -;e fúr illuminado por uma s•) de su:1s fate:-i, nãu poderá
apresentar, na face em que esl á rasgada a abe1 l1tra e I atei alment.e a c;:;la, pannos cPgns d•~ parcd1~s (;tllll l:lr::lll'a :-:tllJPL'Í"i' a
duas vezes a da propl'ia abcd.uru..
Vrufilação c rcau.loçüo tltel'mica

Art. 1.120. Todos os compartimentos destinados a dormito,rio. a estadia prolongada, a latrinas, banheiros, cópas, de~-
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pensas e cozinhas terão as esquadrias de suas ~b~rtura.s de
illuminação dotadas de venezianas, e, quando e:~nst1rem bandeiras, estas serão basculantes.
Paragrapho uni co. As vergas das janellas dos compartimentos dormitorios deverão ficar um metro, no maximo, do
forro, quando não seja prevista a ventilação artiJicial ou n~o
sejam tomadas precauções para evitar o colc·hao de ar VIciado; auando houver bandeiras, estas sct'ão hasculantes.
Art. 1 .121. Apenas nos vestibulos de escadas, nos coeredorcs dos ultimas pavimentos c nos arrnazcns commcrciaes
serão permittidas claraboias, elevadas acima do tclbado e dofadas de aberturas latcracs com área effectiva de ventilação
Ilü minimo egual a 1,2 da área da claraboia em planta.
Art. 1.12:2. Nas casas commerciaes em que haja habitações
nos andares superiores, apenas será pcrmitticla a cobertura
de vidro, quando tal cobertura fique collocada logo abaixo do
primeiro andar occupado como habitação e tenha disposição
conveniente para permittir franca ventilação dos pavimentos
commNciaos, respeitada a oxigenei a do artigo anterior.
Art. 1;123. Em casos especiaes poderá, a juizo da Jnspeetoria de Engenharia Sanitaria, ser exigida a ventilacão artificial por insufflação, por aspiração ou por insufflação o
aspira.;:.ão. de accôrdo com a natureza do caso.
Art. 1.12-L Em certos e determinados casos, além dos referidos nesto regulamento e a juizo da Inspectoria de Eng·euhal'ia Sanitaria, poderão ser exigidas bandeiras ,gradeada~
11as portas c jancllas c eollocação de grades nas jancllas e
nos mezzaninos.
Art. 1.125. Não serã·o permittidas, nas construcçõcs destiuadas a habitação, paredes exteriores de menos de uma vez
de tijolo ou de espessura inferior a Om,40, quando consLruida':i
do alvenaria de pedra.
Art. 1.126. Nas construccões destinadas a habitação, as paredes exteriores de cimento armado ou de madeira devcl'ão
ser duplas. constituindo um colchão de ar com espessura mi ..
nima om,10, acceitas, entretanto, para as cnnsr.rucçõrs no Districto Federal, as tolerancias estabelecidas no Regulamento de
Construcções da Prefeitura.
·Paragrapho unico. Em casos especiaes pudera ser exigiào
o enchimento do es.paco vasio entre duas paredes com uma.
substancia má conduc.tora de calor, como por exemplo a cot'.tiça em fragmentos ou a escoria de fornalhas.
Art. 1.127. Não serão pcrmittidas cobertura:; de predios
destinados a habitação ou estadia prolongada <Jllu dt'iYt'mincm
grandes variações de tcmparatura, sendo exi;.;u.lo u tn eulcbiltJ
de ar entre o forro e a superfície da cobertura.
Paragrapho unico. Igual exigencia é feita er:1 re!:lçüo 1ns
tenaços, embora possa se1· reduzida a espe~;~ura do ~~olelJ:io
de ar com o emprego de substancLu mtL~ coududut·as de
calor.
Art. L128. Nos predios a que se refere o artigo anterior, a.s
coLerturas metallicas não serão permittid:J.s, mesmo adaptadas
as exigcnciu.s ueima espedl'kadas, a nnr) :~t.:r qc.1:nH!o revestidas de tintas e~;pcciacs que atl.enur:m '"~ d!'t~iios da aq;ão
dos raios solares.
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A.'reas dos compartimentos

Art. 1.129. Os predios de pé direito minimo de 4m deverão
ter uma superfície minima de sm2 para cada compartimento
destinado a,dormitorio; os de pé direito minimo de 3 ,50 e 3m
terão supot'ficie minima de 9111 2 e 10111 2 respectivamente.
§ to. Os compartimentos dormitorios deverã·o ter, no maximo, uma profundidade igual a duas vezes a distancia d11
verga ao piso do pavimento e dever-se-á poder inscrever em
sua planta um circnlo de rm,so de diametro.
§ 2°. Nas habitações particulares serão permittidos dois
compartimentos no maximo, destinados a serem occú·pado<i
por uma só peswa, com área de 6m2, devendo poder inscreve~
em sua planta um circulo de 1,som de diametro.
Art. f.130. As cozinhas, construidas nas mesmas· condições
do artigo anterior, terão a superficie minima de 10111 2.
111

Porões e embasamentos

'Art. 1.131. Não serão permitbdos porões que tenham
menos de dois metros do altura.
Art. 1.·132. Quando as construcções devam ser elevadas
acima do sólo, de modo a não poder se·r constituido um porão
de 2 deverá o interior das mesmas ser aterrado por meio
de camadas de Om,15, de terra, isentas de substaneias organicas. bem apiloadas, separadamente.
Art. 1.133. Os porões cujo pé direito esteja cornprehendido entre 2m o 2m,5~ serão considerados utilizaveis, não podendo servir para dormitorio.
Art. 1.124. Quando as condições de ventilação dos porões
forem deficientes poderá ser, a juizo da Inspectoria de Engenharia Sanitaria, exigida a ventilação artificial.
Art. 1.135. Sómente serão permittidos os porões cujo piso
eeteja abaixo do nível exterior do terreno, quando a sua parte
livre exceder esse nivel de t-',50.
Art. 1.136. Nos porões serão permittidos tanquel:! de lavagem ou garage, desde que o compartimento a esse fim destinado seja francamente illuminado e ventilado, o piso dos
compartimentos superiores seja de cimento armado, e os
mesmos compartimentos não sejam destinados a do:tmitorios
ou a estadia prolongada de pessoas.
111

,

Pés dirtitos

Art. i .1.37. As sobre-lojas não poderão ter o pé direito
inferior a zm,5o e poderão ser utilizadas, desde que não sejam
destinadas a dormitorios.
Art. L 138. As aguas-furtadas, sotãos ou mansardas só ..
mente poderão ser utilizados para depositas e nunca como
dormitorios ou locaes de estadia, ~alvo quando constituam
compartimentos com o pé direito mínimo de 3111, dotados de
forro, de paredes internas que os isolem da superfície da cobertura e tenham 10m2 de área, no minimo.
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Art. L 139. Na zona urbana o pé direito m1mmo deverá
ser de 4m. 3m,so e 3m,50 para os primeiros, segundos, terceiros e
demais andares, respectivamente, para os estabelecimentos
commerciaes e industriaes, e de 3m, para as habitac;ões.
Art. 1.140. Na zona suburbana o pé direito mrmmo para os
estabelecimentos commerciaes e industriaes será de 3,50m e de
sm, para as habitacões.
Art. 1.1·H. Na zona rural o pé direito mínimo para os es ..
tabelecimentos commeeciaes será dr 3,0m, e 2,50"' para as
habitac;ões.
Art. t • 142. Os compartimentos destmados a banheiros, la·
trinas e tanques de lavagens poderão ter o pé direito m!nimo de 2m.50. quando construido3 fóra do corpo das habitações e de 2m ,25 quando no interior.

Divisões internas
Art. 1.143. Sómente serão permittidas as divisões de madeira nos estabelecimentos commerciaes ou em esm·iptorios,
desde que constituam compartimentos perfeitamente illuminados e ventilados que não sirvam de dormitorios. e nas casas
de madeira, nas zonas em que fôr permittida a sua construcção.
Paragrapho uni co. Taes divisões de madeira serão perfeitamente lisas sem solução de continuidade. frestas ou frinchas e rig(U'osamente pintadas ou envernizadas.
Art. 1.i44. As latrmas não poderão ter paredes b3ixas setparando-as de outros compartimentos destinados a fins differentes, salvo quando sejam installadas no interior de armazens ou depositos em compartimentos dotadú;, de tOrro, de pé
di.reito mínimo de 2m,50 e illuminados e ventilados de accôrda
com as exigencins do presente regulamento.

Revestimento de pisos e paredes
Art. 1.145. Todos os compartimentos destinados a cozinha,
cópa, despcn~a. banheiro e latrina terão as paredes revestida9.
até 1m,50 de ladrilhos ou azulejos e piso revestido de ladrilho.
§ 1o. Na zona rural será tolerado o revestimento de cí·
mento sem fendas, para impe·rmeabilização de paredes de cozinha, banheiro e latrinas.
§ 2°. Nas casas de madeira este revestimento das paredt-)8
podr.r:1 ~e r substit.u ielo por folhas de zinco.
§ 3°. Haverá, em todas ellas, fogão commum com chaminé, ou a gaz, mesa de marmor·e com pés de ferro e pia para
lavagem.
§ 4.•. Nas casas pequenas, de operarios, será permittido o
I·esvestimento das mezas das cozinhas pur fulhas de zineo, a
juizo da autoridade sanitaria.
Art. 1.146. Os «lambrü;)> (revestimento de madeira collocado nas paredes de salas de jantar, de almoço, etc.) e os
rodapés, deverão ser collocados de modo a não deixarem espaços vasio..:; onde so possam aninhar ratos, baral~s e outro3
animaes.
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Art.,t.147. Nos rebocos, pinturas e quaesqUI~r revestimentos
internaR. não poderã.o ser empregados materiaes que possam
prodnzir emanações toxicas.

lnstallar;ões

sanitaT'ia.~

e frtnques

Art.. 1. 148. Todo prcdio. ou parte de predio constituindo
economia distincta, quer Pm habitações, quer em estabelecimentos commerciaes ou indnst riaes. df·.ve ter gabinete sanitariJ
munido do respe0f ivo vaso e caixa de dr.scarga de jacto pro.
vocado, caixa d'agua nas condições previstas pelo art. 1.185;
quando houver dormida, haverá banheiro e quando fôr destinado a habitação, disporá, além disso, de pia de cozinha e
f anqu o de lavagem .
Art. 1.149. Os tanques de lavagem darão facil escoamento
para as aguas e terão em redor uma calçada imp·ermeavet
com om,50, no minimo, de largura, uma cobertura com pé direito mínimo de 2m 50 que os abrigará convenientemente e
.terão as paredes qué o contornam impermeabilizadas até 1m,
acima das suas bordas.
Construcções de mtadeira

Art. 1.150. Sómente na zona rural, nos morros e nas ilhas
serão permittidas construcçõcs de madeira, dr~tinadas a ha ..
bitação, desde que tenham as paredes extPrnas dupJas e sejam
construídas sobre pilares ou baldrame.s de alvenaria, salvo os
casos de excepção previstos no presente regulamento.

Casas operarias
Art. t .151. Para as casas operarias construidas nas zonas
suburbana e rural, em grupos ou nucleos operarias em que
a superfície livre destinada a jardins, quintaes e vielas de
serviço seja igual ou superior á mefade da ~uperficie do terreno destinado ao grupo, será permi ttida a applicação das
disposições do artigo anterior, sendo tolerado o pé direito
mínimo de tres metros.
HabUações na zona rural

Art. 1.152. Nos povoados da zona rural serão observadas
as disposições do presente regulamento. excepto R'S previstas
nos arts. 1..105, 1.11!, 1.114, § 1° do art. 1.117, 1.1.23, 1.125
e 1.129 e mais as seguintes:
a) a .ca!l'ada impermeabmzadora das construcções poderá
ser constttmda por uma calçada de pedra com as juntas tomadas por argamassa de cimento e revcstJda por embaço o
J'eLoco de cimento;
b) o ~evestimcnto imperrnravct das parrdes nas co1.inhas,
n~s banheiros e nos apparelhos sanitarios poderá ser feito a
c1mtmto, dcsrlc que não apresente fendas;
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c)
a área dos compartimentos dormit,orios será no
minimo de 6m2 quando destinados a uma pessoa e de
7m2 para duas pessoas;
d) as construcções destinadas a habitação, desde que não
sejam contiguas, não poderão distar entre si menos de tres
met,ros, e quando haja duas passagens lateraes contiguas.
cada nma dcllas terá, no mini mo, 2m,50.
Paragrapho unico. Na~:~ zonas ruraes de pequena d('nsidade ele população serão observadas as disposições relativas
a hygiene das construcçõcs estabelecidas no Serviço da Directoria. de SanC'amento c Prophylaxia Rural.

Tlabiiaçõrs coTlectivas.
Art. l. t53. Consideram-sn lmbita(;ões collectivas, para a
appl i cação desl c regulamento. os prcdios ou pavimentos de
prcdio em que residam, de modo permnn~nto ou transitaria,
din·~rsn.s fn.rnilias ou muif.as pessoas, sem a unidade econorriica
e sem a organh~ação privada rla3 ltnbitações particulares.
Art. f .154. Nas habita(;õe~ collectivas, além de todas as
dctrcrminações contidas ne~;te rcgttlamento, que lhe fonm applieaveiR, serão observaclafl ainda n~~ ~'W;!'linfns, de af'.côrdo com
c.;•.; casl)~ particulareR:
a) a il!nminn~~ão artificial deverA srr elrctrica;
b) para cada 20 morndorl';:, havrrlt fl"ln meT'os nm?. laf.rina n l.llll banheiro, im.kprndPnfe:·\ ÍlhL~ilado~ dn aeeõrdo
com o ptescnte regulamento:
c) haverá latrinas privativas de 'ada Sf'XO, enm indicação
do s~xo a que são destinadas, posta err..' lor:ar bem vi~ivel;
d) haverú drpogitos metal! i co~ para liwJ e residuo.s. eom
f:unna 1nPta1liea ~ prova de mosca~ e enm capacidade para
tonfr'e lixo dn 24 hora~. nfín d~:,·r~ndo t.al cnpnP!darJe ser ínfenur a ~) v~ litros mnltiplir.r~doR nelo numrrn de moradores;
Art. 1 .155. Consideram-se casas de POTilmndos quaesquer
prPdin.q em que residam familias rhv•.T~a'3 G(~ ~~···Pr·('S dt} pesSi\;J~, eom rronomia separada.
Art. 1. 156. Nas casas de {'Ommodos, além de todas as def.erminar~Õr''l contidas neste regulamento, refcrrnte~ ás habitnções P-m geral, que lhes forem applicaveis e das constantes
do artigo relativo ás habitações collectivas, ;.;erão observadas
as seguintes:
o.) para cada grupo de seis aposentos haver:í uma cozinha
qne, além dos demais preceitos reguJamen!rH'('::::. terá. fogões
independentes, com chàminrs. ou um fogão subdivididn dA
modo l)Ue os mquitinos de cada aposento pn<~·~:;lll :.;<~rvir-se
dclle independentemente; ou ainda fogões suhposttiS a uma ou
mai::; cupolas metallicas ou de cimento, ligada cada cnpola á
chaminé que permttta a passagem para o cxtnr·ior do"l gazes
(]a combustão o vapores da cocção dos alimentos;
lJ) haverá na cozinha pias de lavagem com mesa de marmoi' r, ern numero .sufficíente, com supporte~, de ferro;
c) os tanques de lavagem de roupa serão construidos da
modo que cada familia possa utilizai-os separadamcnt.e, e ficarão collocados sómcnto em quint.aes ou pateos abertos, de-
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vidamente abrigados fia chuva c do sol, e na sua installação
serão observados todos fiS preceitos regulamentares.
Art. t. 157. Nas estalagemJ actualmente existentes serão
observados os preceitos de hygienc, determinados nesse regulamento, para as construcções em geral, para as habitações
collectivas e para as casas de commodos em particular, não
~endo permittida, de ora avante, a construcção de habitacões
desta natureza.
Art. 1.158. As hospedarias deverão ser installadas de accôrdo com os artigos do presente regulamento, referentes á
hygiene das construcções em geral, especiahr.'ente no que diz
respeito á illuminação e ventilação dos dormitarias, cuja lotação será fixada pela autoridade sanitaria na base de seia
metros quadrado.s de área por pessôa.
Art. f. 159. Nos boteis e casas de pensão, além de todas
as determinações contidas nos capitulas deste regulamento,
referentes á hygienc das constrncções e das habitações conectivas, serão observadas as seguintes:
a) os banheiros serão servidos de agua quente e fria;
b) as copas e cozinhas deverão ter pias de ferro esmaltado, marmore ou material analogo, com mesa de marmore ou
de grés ceramico, com agua correnl-.e, quente e fria;
c) as cozinhas não poderão ser illuminadas por meio de
.ianellas que abram para áreas fechadas e os fogões serão cobertos por uma cupola metallica ou de cimento armado, ligada á chaminé, sendo esta construída de modo que a atmosp'hera interior não seja viciada pelos gazes da combustão e
vapores oriundos da cocção dos alimentos;
Paragrapho unico. Os boteis e casas de pensão deverão
ser providos de camaras resfriadas para conservação dos generos alimentícios, facilmente deterioraveis.
Art. 1.160. Aos asylos serão applicadas as disposições do
presente regulamento, referentes á hygiene das construcções
em geral, e das casas de habitação collcctiva, em partir,ular,
que no caso forem indicadas.
Paragrapho unico. Nos dormHorios communs dos asylos
será exigida área de seis metros quadrados para cada pessôa.
Hospitaes, casas rle sattde, etc.

Art. i. 161. Nos hospitaes, al~m das disposiç.ões geraes do
presente regu.Iamento que lhe sejam applicaveis, serão mais
observadas as seguintes:
a.) as enfermarias deverão ser constrnidas em pavilhões
destacados com o pé direito minimo de 3m,50, com capacidade
ma.~ima de trinta doentes, e a cada doente deve caber área
não inferior a oito metros quadrados;
b) a orientação das diversas enfermarias será comprehendida entre as direcçõcs NNE-NNO, e a carla uma das suas
faces principaes serão asseguradas tres horas diarias de insolação, no solsticio de inverno;
c) sempre que fôr possivel, os tecf,os das enfermarias
serão constituídos de dous planos inclinados, com angulos arredondados, de modo que facilite a exlracçfto do ar viçiado
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por meio de chaminés de ventilação ou ex'hausfores, á razão
de setenta e cinco metros cubicos por doente, por hora:
d) os angulos das paredes entre si e destas com os pavimentos, nas enfermarias, serão arredondados;
e) os banheiros e latrinas serão construidos na pro..
porção de um para vinte doentes, sendo um t.erco dos banheiros moveis;
f) para cada enfermaria haverá urrA' apparelho com pia de
despejo, que permitta a lavagem dos vasos por meio de jactos
de agua sob pressão, e depositas metallicos rigorosamente
fechados para guarda das roupas servidas;
g) as enfermarias e seus annexos serão h~stallados separadamente para cada sexo;
h) nos hospitaes de mais de dous andares será obrigatoria a installação de elevadores nas enfermarias;
i) o rr~obiliario das enfermarias será de natureza que .facilite a limpeza e a desinfecção;
i) haverá uma lavanderia a vapor, uma insta]J.ação c~om
pleta de desinfecção e um forno para crerr.oação do lixo f\ l'e~
siduos.
'
Art. 1.162. As maternidades deverão ser installadas de
accôrdo com as determinações deste regulamento, na parte
referente á hygiene das construcções em geral e dos bospftaes em particular, obedecendo, além disso, ás seguintes
prr~crip.ções:

a) os dormitarias terão a capacidade de oito leitos no
maximo, podendo os destinados ás gestantes ter deze.seis
leitos. Cada parturiente deverá dispôr no minimo de uma
área de dez metros quMlradoe:
b) haverá quartos destinado ao trabalho do parto, e outro:S, separados do corpo da edificação, destinados ao isolamento dos casos de infecção puerperal e ophtalmia purulenta,
respectivamente.
Paragrapho unico. E' permitt,ida a construcção de maternidades nos hospitaes communs, desdo que sejam installadas
em perfeitas condições de isolamento.
Art. 1.163. Nas casas de saude serão observadas todas as
disposições deste regulamento, que lhes forem applicavei.s,
inclusive os artigos referentes aos hospitaes, e mais as seguintes determinações:
a) os dormHorios deverão ser insolados no solstício de
inverno duas horas no mínimo, e no veuão, no maximo quatro
horas, sendo a sua orientação preferida áquella que se volte
para o nascente ou poente;
b) deverão possuir deposito metallico para lixo, com
tampa que feche automaticamente e com volume capaz de
conter o lixo de vinte quatro horas.
Art. 1.164. Nos edifícios escolares serão observadas todas
as disposições contidas no capitulo terceiro do titulo VIII deste
regulamento, que lhes forem applicaveis, e mais as seguintes:
a) as salas destinadas a aula deverão ser construídas para
conter no maximo quarenta alumnos, a cada um dos quaes
eaherá área não inferior a um metro quadrado;

. -,,
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b) as salas de aula, que tenham a illuminação unilateral, não poderão ter largura superior a uma vez e meia a
distancia do piso á verga da janella;
c) os peitoris dae janellas deverão ser abertos a noventa
centimetros do piso, ·e as vergas deve1rão ficar o mais proximo
possivel do tecto;
d) as bandeiras das janellas e das portas, quando existirem, deverão ser basculantes;
e) o pé direito minimo será de quatro metros. e deverá
ser augmentado sempre que as condições da illuminação natural assim o exijam;
f) o revestimento interno das paredes das salas de aula
deverá ser a tinta lavavel ou a cal com tonalidades suaves,
cinzento-claro, azulado ou esverdeado, sem saliencias ou recntraneias, e com os angulos arredondados;
g) a caracteristiea de insolação c illuminação nas salas
dl) aulas, não deve se.r inferior a 150.
h) haverá uma latrina para cada grupo de vinte alumno!'l;
i) haverá lavatorios, na proporção de um para cada 15
alumnos;
j) haverá bebedouros automaticos convenientemente uhrigados, que dispensem o uso de copo;
Te) em geral, as escolas deverão ter espaços destinados a
recreio, de área proporcional á snperfici~ dns classes, sendo
parte desse recreio cobortn e part.e descohnrta;
l) em local apropriado deverão ser
installados apparelho.!-'1 de gymnastica, quo faeilil.rm o dc~rw;ohimPn(o phy!-iico dos ah1rrJ•nos;
m) as escadas deverão ser suaves, com degráos de quinze
a dezeseis centímetros de altura e trinta centimetros de largura, devendo na.s escolas 11rimarias as pequenas escadas
serem substituídas por planos inclinarlos (rampas);
n) o mobiliario mmolar deverá ser cnidarlosamente escolhido, tendo-se em vista o tamanho c o desPnvolvimrmto dos
alumnos;
o) a illuminação artificial será a clectrica;
p) aos dormitorios dos internados deverão ser applicadas
as meS!f.a'as disposições exigidas para irlenticos compartimentos dos asylos.
Estabelecim.r.ntos com.merci.aes e 'industriaes
Art. 1.165. Além das disposicões concernentes ás habit,açõcs em geral e quaesquer outras dPst.c regulamento, que
lhes sejam applicaveis, deverão ser obsf'rvadas, nos predios
em que hajam ou se pret0ndam insf.allar Pstnbclccimentos
commerciaes ou indust.riacs, thcatros, cinemas c casas de oiversões, mais as seguintes:
.. a) n~o poderão s<~rvir de dormitorio, moradia on domictlJO . .senao quando (Jispuzcrem de aposentos espPcia0s para
tal ftm, separados da parto commercial do predio;
b) as abertur.as para o exterim• <levPriin frr·
bandeiras
abertas, gr:Hifladas, de altura minirna de r.incoe>nta centímetros;
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c) terão o piso ladrilhado ou impermeabilizado e as paredes revestidas de camada impormeavel até dons metros de
altura· os rodapés serão de ladrilhos sem salicncias nem e~
butidos, e o forro, quando. de rr1adeira, será pintado a oleo;
d) haverá latrinas privativas de cada sexo, na proporçãó
de uma para vinte pessôas;
e) haverá torneiras e ralos dispostos de modo que facilito
a lavagem da parte commercial do predio, sempre que a autoridade sanitaria o julgue necessario, na proporção de um
raio para cada cem metros quadrados de piso ou fracção;
uesses ralos haverá apparelhos para reter as materias solidas,
que serão retiradas pelo menos diariamente;
.
f) as latrina.s e mictorios não poderão l,er communicação
directa com os corrJtpartim~ntos em que se preparc·m ou falJriquem gcneros alimentícios;
g) haverá lavatorios para mãos e rosto, com agua corrente, na proporção de um para trinta pessoa~. quando indicado, a criterio do Director dos Servicos Sanitarios do Dis.
tricto Federal.
Paragrapho unico. São considcr11dos estabelecimentos
commerciaes e industriaes os açougues, fabricas de massas,
de doces e de outros productos alimenticius, padarias, confeitarias, laboratorios c faheicas de productos plwrmaceuticos, quitandas, triparias, salchicharias, fabricas de eonservas.
barbearias, lavanderias, casas de han.ho. fenarias e officinas
do qualquer genero, cod1eiras, estribarias, estabulo~. cavallari(:as, garages, armazens, escriptorios, lojas, depositas, lheatros, cincmatographos, estabelecimentos de diversões, boleis,
casas de pensão, restaurantes, casas de pasto, caflL;, vendas,
botequins, leiterias e estabelecimentos congcncre:::~ e quacsquer
lagares em que se explore o commercio.
Art. 1.166. Nos aoougues serão ol>servaflas as dr.terminações do Cap. VII - Secoão IV.
Art. 1.167. Nas padarias, confeitarias, fabrica~ de ma;.:;Ras
e de doces e outros P'roductos alimentícios serão obserr.ada':i
as disvosições do Ca~p. VI - Secção I.
Art.. 1.168. Nos laborat-orios o fabricas d1l ~~roductos
p harmaceu ti c os, serão observadas as spgu i ntes disposições,
além das indicadas neste regulamento, que lhes rorem applicayeis:
a) as salas de manipulação de trabalho deverão ter as
paredes revestidas de azulejo claro até a altura de dois metros e pisos ladrilhados de côres claras com ralos e torneiras,
do accônlo com o art. 1.165, lett.ra e);
b) haverá latrinas e banheiros indcpcnrlentcs, na proporção de um para vinte pessôas;
c) haverá lavatorios com ag.ua corrente e s::tbfío n::~ proporção de um para trinta pessôas;
'
d2 os fornos, machinas, .caldekas, estufas, fogões, etc.:
devpr·ao se e eorr~pl~tamenb~ Isolados das paredes dos predios;
. e) a<:; chammi'S dPvflrao elevar-se dois metros acima do
IllYPl da mnis alia cnmicir~ r,m um raio de vinte metros;
·
A~t. 1.1G9: Esses cstabeleciment.os, além das exigencia~
d() ~•ri 1r~o
n;ntenor, deverão obedecer ás presc,I·ipções constantes do Capttnlo referente á hygiene industrial e profissional.
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Art. L f 70. Nas triparias, ~alchicharias. fabrica!; de conservas de carne, de peixe, de fructa e legumr-s serão observadas as de que tratam os artJ~os da secção IIT. Capitulo VIII.
Art. f .171. Nas casas de barbeiro e de cabelleireiro deverão observar-se as seguintes disposições, além dP oef.ras constantes deste regulamento, que lhes forem applicaveis:
a) os salões destinados ao trabalho deverão ter o piso
ladrilhado;
b) os lavatorios deverão ser de marmore ou material
congenere, com canalização de agua corrente.
Art. 1.172. Nas lavanderias serão observadas as seguintes
disposições. além das constantes deste regulamento. aue lhes
forem applicaveis:
a) o piso deverá ser impermeavel e ter declividade sufficiente para o facil escoamento das aguas.
Art. 1 . 173. Nas casas de banhos serão observadas as seguintes disposições, além das constantes deste regulamento,
que lhes forem applicaveis:
a) os quartos de banho serão installados de accôrdo com
o disposto neste regulamento, só sendo permittido o revestimento de azulejo para a impermeabilização das paredes;
b) as banheiras deverão ser de ferro esmaltado, marmore ou material congenere;
c) para cada dez banheiros haverá uma latrina, installada de accôrdo com as determinações deste regulamento.
Art. 1.17 4. Nas ferrarias e officinas mecanicas serão observadas as seguintes disposições, além das constantes deste
regulamento, que lhes forem applicaveis:
a) só poderão installar-se em predios de um só pavimento, isolados dos predios visinhos;
b) as chaminés das forjas, forn~lhas, fornos dormentes,
ou de fundição deverão elevar-se pelo menos dois metro~
acima da mais alta cumieira, em um raio de vinte metros;
c) as forjas e quaesquer apparelhos productores de fumo
ou vapores deverão ser: cobertos por cupolas ligadas á chaminé, que evitem a disseminação do fumo ou vapores na
atmosphera interior.
Art. 1.175. Nos theatros serão observadas as seguintes
disposições, além das constantes deste regulamento, que lhes
forem applicaveis :
a) far-se-ha a ventilação artificial sempre que a Inspecforia de Engenharia Sanitaria ,julgar necessario;
b) a illuminação artificial será a electrica;
c) haverá installações sanitarias, em numero proporcional aos espectadores, separadas para os dois sexos, sendo ag
dos homens constituídas por latrinas e mictorios.
Art. 1.176. Nos cinematographos serão observadas as ReguinteR disposições, além das constantes deste regulamento
que lhes forem applicaveis:
a) os pisos em plano inclinado serão construidos de modo
que não deixem sob elles espaços vasios, em communicação
com a sala;
b) ·a ventilação será feita por aspiração do ar interior
ou por insufflação do ar exterior, ou pelos doiR processos
combinados, de accôrdo com a disposição da sala relativa-

ACTOS 00 PODEH. EXECU'riVft

829

mente á at.mosphera exterior, visando sempre a regular distribuição de ar puro e fresco no ambiente fia sala;
c) o ar viciado será lançado na atmosp ..... era por uma ou
mais chaminés, que deverão elevar-se dois n1 :3tros acima do
nivel do telhado, em uma área de dez metro"' de raio;
d) não haverá em communicação com a sala de projecções, áreas para as quaes abram janellas destinadas a illuminar e ventilar compartimentos, dormitorios ou de estadia.
Art. 1. i 77. Nos estabelecimentos de diversões não especificados anteriormente deverão observar-se as disposições
deste regulamento relativas a theatros e cinematographos,
assim como quaesquer outras que lhes forem applicaveis.
Art. 1 . i 78. Nas cocheiras, cavallariças e estabulos das
granjas leiteiras serão observadas as seguintes dispos.ições,
além das constantes deste regulamento, que lhes forem applicaveis:
a) a construcção onde se acham as baias terá, pelo menos, quatro metros de pé direito c pisos elevados no mínimo
vinte centímetros acima do sólo;
b) os pisos das baias serão constituídos {]c uma camada
de concreto de espessura não inferior a quinze ceilt.imetros e
de superfície lisa com declive e providos de sargctas para
dar escoamento ás aguas residuaes;
c) o conjuncto das baias deverá ser circumdado de sargetas para o escoamento das aguas da chuva;
d) quando houver paredes em torno das baias deverão
taes paredes ser revestidas de oamada impermeavcl, até a
altura de dois metros;
e) no piso das baias haverá torneiras e ralos rlispost9s
de modo que facilite a lavagem das mesmas, na proporçao
de um raio para cada 50 metros quadrados de piso ou fracção.
Nesses raios haverá apparelhos para reter as materias solidas,
que serão retiradas pelo menos diariamente;
f) a cobertura será de ceramica ou material congenere,
ficando prohibidas as coberturas metallicas;
al as baias terão as divisões dispostas de maneira que
facilite a limpeza e lavagem do p~so;
h) haverá tomadas de agua de calibre que facilite as lavagens das baias;
i) os espaços reservados a vehiculos, lavagens qe animaes e depositos de forragens deverão ter o piso revestido de
mac-adame betuminoso, concreto ou parallelepipedos com
juntas tomadas a cimento ou asphalto. Em qualquer dos casos
a espessura do revestimento não poderá ser inferior a quinze
centímetros;
j) haverá deposito para estrume, á p.rova de insectos,
capaz de conter o produzido em vinte e quatro horas;
k) as mangedouras c bebedouros deverão ser impermeavcis e de limpeza facil;
. l) hav.erá. um reservatorio de agua de capacidade não inÍ'e•rlOl' a nul htros, e-m ponto ·e•levado c em communicação com
as torneiras destinadas á lavagem da cavallariça estabulo ou
cocheira;
'
.
m) as forragef1!3 devem ser armazenadas sempre em locaL
Isolado do comp~rtlmento do~ animaes e á prova de ratos;
n) as cocheiras, cavallancas e estabulos das granjas leihiliras deverão ficar completamen~e isolada~ das habitações.
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Art. L i 79. Só será admittide a construccão de cooheivaa.
cavallaricas e de granjas leiteiras nas zonas permittidas velas
leis municipaes d~ Districto Federal.
Abastecifncnto de aaua

Art. 1.180. Dentro da zona servida pela rêdo de distribuição de agua é obrigatorlo o serviço de agua o o cstabelocimenlo de canalizações domieiliarias.
Art. 1.181. Quaesquer serviços de abastecimento de agua
qno não estiverem affcctos á administração publica, ficarão
todavia sujeitos á fiscalização da mesma. Ta.es serviços .não
poderão ser iniciados sem que ella examine e considere acceitavel a agua a utilizar e o material empregado.
Art. 1.182. Cada edifício será em regra abastecido por
derivação privativa, que lhe assegure um supprimento de agna
proporcional ao numero de moradores, na base de 1!Jü litro~
pm· pessoa, no mini mo de 600 litros diarios.
§ 1o. Si o edific i o fôr constitui do de varios pavimentos,
destinados a occupantes distinctos, será obrigatorío o supprimenlo independente, diario, a cada pavimento ou gTllfHl uu
pavimentos affcctos a um mesmo oecupante.
§ 2°. Aos compartimentos do mesmo pavimento, eonslituindo eeonomias distinotas o aos grupos de pequenas habitações eonstiluindo os chamados cortiços estalagens ser:i imposto um supprimonlo mini mo diarin do 1.00 li I ros
para nada conjunlo do compartimentos ou casas oecnvadas
por oilo pc~~oas.
Art. t. fR:l. A mmalizaçito domiciliaria nunca scrú csLalwlccida em local onde a agua possa sor eontaminada, devendo,
sempre que po~sivol, ficar afastada um metro no minimo cta
cauali1.ação do esgoto: c quando deva clla passar em loeal
onde se po~sa escapar sem ser prcsontida, serão I omar las a:-;
devidas cautelas para evitar as cansas de ruptnra.
Paragrapho unwo. A exigencia do presente arli:.~o :-;e r·;tentlerá ás canalizações já exist~ntes.
Art.. 1.184. As canalizações domiciliarias serão de chumbo
ou forro galvanizado; quando de chumbo, serão convcn\cnlemente cstenrlidas de modo a não apresentarem flobras 011
curvaturas que não sejam indispensaveis a seu desenvolvimonto.
Art.. 1.18!). Em todas as construcções, sempre que o forIJeeimenfo do agna for inlormittonte, ou quando continuo,
sendo empregadas as penas, é obrigatorio o uso de deposito de
agua, de fypo approvado pela Insportoria de Engenharia Sanitaria .Estes depositas sm·üo de metal, mas não de rhnmbo,
de eimcnto armado ou de alvenaria, com argamassa rlc eimcnto, o terão a eapacidude total, proporcional ao numero de
moradm·ns. A cada pessoa cm·rcsponderão 120 litros, sendo
que o volmno tof.al dovcr:í crcseer a propoL·ção que angmenlat·
o nmneL'o dn lmbitantcs além de oit.o, na base de 250 lit.ros
para t~ada dois habit.aulcs, não ~endo permiUidos reservatorios
que dcem ~m volume total mfcrior n 500 litros. Nas pequenas casinhas de habitações 1e menos de cinco oecnpant.es,
serão permittidot5 rcservatorios de 500 litros.
§ i o. Todos os depositos terão tampas que os fechem de
fórma a impedir a entrada de mosquitos, poeiras, liquidos ou
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qualquer materia estranha, e terão a tomada de agm.1. a ücm.
do fundo, sendo providos de torneiras automaticas c de ladrões, sendo preferidos os reservatorios que tenham o fundo
em fórma pyramidal ou conic_a, com torneiras na parte mais
I.Ja ixa para proceder-se a sua limpeza.
§ 2°. Os depositos de agua, cxcepfnados os de agua
quente, não poderão ser collocados na cozinha p1.·oxirno ao
fogão, nem no compartimento da latrina e nfio devem ainrta
ficar expostos ao sol. Não será permiltida a ligaç.fio dll'ccta
llelles com as bacias das latrina·s.
M 3°. Sempre que houver dois rcscrvatorJos scrvi1ln~ pela
mesma rêde domiciliaria, em níveis diffcrontcs, SI'I'Ú i m!allado um registro para interromper o supprimr'nto ao rcscrvatorio mais baixo, ou serão tomadas as disposições indicadas
pelo regulamento da lnspectoria de Aguas c Obras Puhlieas
para o fim de regularizar o abastecimento llü agua nas (',onslnwções.
Art. 1.186. A lavagem das latrinas c mirfnrios serú f1~ita
pelas caixas e depositos privativos a que sn refere u rre:-;cntc
regulamento, na parte relativa aos esgotos.
Art. 1.187. O supprimento da agua da l't~dl\ geral :l lHHnhas, quo devam recalcai-a, e a caldeiras ou quacsc{llCI' apparclhos de uw industrial, nunca se fará rlirectamentr~ pl'lo Pn.·.anamonto abastecedor, mas sempre por intcnncd iu ch~ utn
deposito alimentado por aquelle eneanamenlo.
Art. 1.188. Os depositas e caixas de dcsràrga pnwn,·atla,
alimentados pela rêde geral, serão munidos elos neccssarios
fechos automaticos.
Paragrapho uni co. O infractor ineorrcl'á em muHa dr. 50~
a. 200$, além da obrigação de rcsLabclcccr o servico nus lermos do presente artigo.
•
Art. 1.189. Fica ·at.tribuido ao DenartamonLo Nacional tlo
Sautlc Publica o direito de inspeccionar, .quando julgar nr-cessaria, o estado da rêdo e apparelhos de qualquer pre· li o,
cumprindo-lhe intimar o responsavel a executar as ubras ou
reparos quo devam evitar os desperdícios nos preclic>:l servidos
pela rêde cgral, especialmente os desperdícios provenientes
da falta de torneiras de boia e do máo fechamento das caixas
de descarga das latrinas.
Paragrapho unico. O propriotario, ou respousavel, Rerá
compellido a executa'!' as obras indicadas denLro do prazo
quo lho sová fixado em intimação cscripla, sob pena da i1mHa
ele 50$ a 200$000.
Art.. 1 . 190. Sob nenhum pretexto, que não tenha por base
condições do saude publica, s·erá suspenso o fornecimento d1~
agua a qualqur prcdio B.JbasLecido prla t•ôdo gol'ai. salvo
casos extremos a juizo da Ilcparti~·üo de ,\~~. 11<L~ e Ohr;1s Pu-·
~)licas.

Art.. 1.191. Nas zonas ser'vitlas por eunaliza,.:áo tle ar~ua
votavcl, os poços serão tolerados, a jnizo da~; anlol'irlari·'S s:1 ·
nilal'ias, para fins indu::'!lriacs ou para f!PrictllLui "· de:"1:c~ 'í'Pl
~alisfat·anl as seguintes condições:
a) a composiç.ão da agua será !al qtw a tllc~.JIIJU fHl:;:-;a . ,,~r
utilizavcl;
b) serem hermeticamente fechados ao nivel do terreno.
c) serem providos de bombas para extracção da agua;
ll) não serem revOIStidos de substancias toxicas ._
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e) conterem pequenos peixes destruidoras de larvas de
mos.quitos.
Paragrapho unico. As aguas de pocos, nas condições do
presente artigo, não poderão ser utilizadas no proparo de
substancias destinadas a serem inge,ridas.
Art. 1.192. Nas zonas suburbana e rural onde não houver
agua encanada ou nascente, s.erá permittida a abertura de
poços, para fornecimento de agua potavel. sob as seguintes
condições:
a) ser a agua previamente examinada pela Inspectoria de
:Engenharia Sanitaria e pelo Laboratorio Bacteriologico sob o
ponto de vista de sua potabilidadc, e ser c·onsiderada de boa
qualidade;
b) haver posição relativa e conveniente, e distancia sufficiente, entre os mesmos poç.os e as estrumeiras ou deposi tu~
de immuudicies, a juizo da autoridade sanitaria;
c) haver installação hygienica para remo·ção c tt·a tam cn to
das aguas servidas e fecaes;
d) ter as paredes estanques. revestidas de substancia::;
que não sejam toxicas, sendo coberto em sua bocca e protegidos contra qualquer infiltração de aguas superficiae::;;
e) serem mantidos em absoluta limpez,a o dotados d:}
!!ombas para a extracção de agua.
Paragrapho unjco. Os poços que não forem utilizado=,,
eerão aterrados até o nível do só lo.

Aguas pluviaes
Art. 1.192. Ficam obrigados todos os pronricfnrios a pJ·oceder ás obras necessaria,s afim de dar prompto escoamento :1:4
aguas pluviaes cabidas sobre a oobertura de suas construcçõr:'i
e sobre a superfície livre do terreno, sob pena do multa de
100$ a 500$, dobrada na reincidencia.
§ 1. Estas aguas deverão ser encaminhadas para rio ou
vala que passe nas immediações, ou para a sargeta da rua.
§ 2. O esooamento das aguas pluviaes para terrenos visinhos, quando as condições topographicas o obriguem, só
será permittido mediante dispositivos convenientes destinados
á c·onducção das mesmas.
§ 3. As canalizações poderão ser fechadas ou abertas, de-vendo ter diametro e declividade convenientes, afim de dar
vasão ás aguas e evitar a sua estagnaç.ão.
§ 4. Serão construid:as pequenas caixas nas mudanças de
direcção das canalizacõ~s em planta ou em perfil, no começo
e na extremidade, e tambem nos trechos de alinhamenúo oontinuo, de moqo a não distarem mais de 20 metros umas das
outras.
§ 5. Nas gaLeri.as de aguas pluviaes, antigas, onde se
formem collecções d'agua, as caixas rec.eptoras de sargstas terão, a juizo da Inspectoria de Engenharia Sanit.aria, fechalnento hydraulic'O.
0

0

0

0

0

Desvios e represeunento de cursos d'agua

Art. 1 . 193. Os rios e valas não podem ser desviados nem
poç!em ter suas ~aguas estagnaçla~ por tapagem ou r.epreza.
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Paragrapho unico. Serão intimados os proprietarios dos
terrenos em que taes factos se produzam a fazm-em prompta"'
mente a regularimção do curso das aguas, ~a!»:endo-lhe~ a
multa de tOO$ a 500$, dobrada na reincidenCia, em easo de
desobediencia.
Esgotos

Art. 1.194. E' obrigatorio o servico de esgoto em toda ~
construdção considerada habitavel, dentro da zona servida
pela rêde de canalização.
Art. 1. 195. A rêde de esgoto é destinada a receber as contribuições- das latrinas~ dos mictorios, das pias de casinha, dos
tanques, dos banheiros, dos lavatorios e, em geral, todas as
aguas residuarias.
Art. 1.196. As aguas da chuva não serão, em hypothese
alguma, recebidas na rêdo de esgoto de serventia domestica.
Art. 1.197. As aguas das cocheiras, granjas leiteiras, ,hospitaes, e em gera} todas aquellas quo transportem materias
capazes de produzir facilmente a obstrucção ela rêde, só serão
admittidas no colloctor publico depois da indispensave1
passagem pelos apparelhos d3 retenção.
Art. 1 . 198. As aguas residuarias das officinas, fa.bricas ou
quaesquer outros estabelecimentos commerciaes ou indv.strhies
que produzirem resíduos, e quando taes residuos possam difficultar a depuração das mesmas aguas nos respectivos distri.;
ctos, só poderãq ser recebidas nas galerias, depois de convenientemente modificadas em ap1parelhos approvados pela
Inspectoria de Engenharia Sanitaria.
· ·
Art. 1.199. Para executar obras de esgoto em qualquer
predio, ou modificar as já existentes, o proprietario requererá
licença á Inspectoria de Engenharia Sanitaria, mencionando
o numero do predi o e a rua.
Art. 1. 200. O requerimento será instruido com os desenhos exigidos, executados de aecôrdo com as instrucções ex~
pedidas pela Inspectoria de Engenharia Sanitaria.
Art. 1.201. O Departamento Nacional de Saude Publica
fará publicar editaes determinando as zonas em que se deverão fazer Iiovas installações de esgoto, convidando os proprietarios dos predios não e.sgotados, construidos e em construcção a satisfazerem, dentro de um prazo determinado, ás exigencias do art. 1.19-i.
· ·
Paragrapho unico. Si dentro do referido prazo o proprietario ou seu representante não apresentar o requerimento
a que se refere o art. 1.1.99 deste regulamento, ser-lhe-ha apphcada a multa de 200$ a 1.:000$, salvo caso de força maior;
,a juizo da autoridade oompetente.
· · ···
Art. L202. Dentro do prazo de f5 dias, a contar da entrega do requerimento á Inspectoria de Engenharia Sanitaria,
esta dará solução ao mesmo.
Art. 1. 203. As installações anteriormente feitas, que não
tenham ainda approvacão da Inspectoria de Engenharia Sanitaria, poderão ser apro~eitadas depois de minucioso examé
e das modificações que as colloquem dentro das prescripções
deste regulamento.
Art. 1.204. A Inspectoria de Engenharia Sanitaria marcará por editaes o prazo em que deyerão ~ei: re_guerida~ as in1

~~~-~m
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stallacões, na~- d~ver·sas zonas. da cidade, em predios não es·
gotados •.
. Paragrapho unico. A' medida que forem sendo esgotado~
os- predios. não proviaos de canalização, serão esgotada.;
e aterradas todas as fossas que por ventura existam, qualquer
que seja a respectiva natureza. Esse serviço será feito pela
InsiJectoria rio Engenharia San ;.taria.
Art 1. 205. Todo predio terá uma installação privativa, e,
em regra, e.sgotará direct.amente para a rêde publica por urna
de suas faces sobre a rua.
Art. 1.2ü6. Nos grupoA de casas;, constituindo as chamada~
avenida·s ou villas operarias, será construido um collector
geral, ao qual virão ter os collectores privativos de uma ou
mais casas, conforme a sua importancia.
Art. 1.207. O proprietario e o occupador do pre•cJio. ao
tempo em que se estiver exe.cutando o serviç1 de installação
de esgoto, serão responsaveis pela construcção das obras, e, si
na occasião de ser iniciado o serviço de esgotamento de um
predio, se verificar qual·quer obstrucção ou outro damno na
installação, provenie.nte de fraude, perversidade ou falta d~
zelo, inco:r:-reJ'Iá o proprietario La r .. ulta de 200$ a 1 :000$, dobrada na reincideneia, além de ficar obrigado á indemnizacã:l
das' despesa·s exigidas pela desob5trucção ou recomposição á
fazer~

Art. 1.208. A rêde domiciliaria será constit.uida rlP tmtmlhas de. ceramica vitrificada, de tubos de ferro revestidos de
co~ltar ou galvanizados e de tubos de chumbo, devendo todu
o material ser préviamente approvado pela Ins].JecLoria de
Engenharia .Sanitaria.
§ 1°, A's manilhas de ceramica devem satisfazer as seguintes condições:
a) material de primeira qualidade, barro vitrificado ou
grês, composição homogenea;
b) impermeabilidade relaUva, não devendo exceder a 0,03,
e augmento de peso, quando mergulhado nagua durante
48 horas;
•
c) resistencia á pressão hydraulica de duas atmospheras,
5em transmudação;
d) percussão ao som claro, indicadora da perfeição do fabrico; queima uniforme, vitrificadas e envernizadas por dentro
pelo melhor processo; o verniz encorporado ao material;
e) perfeitamente polidas por dentro; ausencia de bolhas,
escamas, feJldas, saliencias, depressões, etc.;
f) tubos sensivelmente rectos, sem curvatura de flecha
superior a om,oo5, secção sensivelmente circular, tolerados
accrescimos ou dimensões dos diametros de om,o5 de diametro
nominal do tubo espessura do tubo sensivelmente uniforme,
tolerada uma differenca maxima de gm,003.
Art. 1. 209. O collector geral será, em regra, constituído rte
~ubos de grês ceram~cfi . .OU de. ferro revestido de coaltar.
.
§ { 0 • O grês cé~o..ü:lien~ s~rá. empr~gado quando o collector
ficar enterrado a umaNproPurl5lid,ade. sufficiente - a juizo da
Jnspectoria de Engenftá.-r4);: ·S~nitaria.i~ para a·ssegurar-lhe a
devida proteccão, aHenta'$~. :;.s condições em. que elle se acha
estabelecido e as perturb,~eõ~lt ,Que possam provir de t1amnos
9ue e.lle venha a wffret. :;· ·. ·. ·.
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,§ ~t O ferro x;ev·estido ,de . coaltar ou galvanizado e o
chumbo serão etnpregadost quando o collector se .desenvolver
acima, do Só lo, ao: longo a as ··Jaredes OU sobre S\).pporles, ·OU
se achar enterrado a uma profundida insufficiente, casos
em·. que será ainda perniittido · o emprego de grês ceramico,
'!.lrna vez que todos os tubos sejam envolvidos em uma alvenaria qe proteoção.
§ 3". A Inspectoria de Enge.nharia Sanitaria fixará, em
cada ca·so, as precauções a tomar e as obras porventura a
fazer, p11ra asseg-urar ao collector geral a necessaria estabilidade.
·
Art. f .2f0. As juntas do collector principal serão tomadas
eom a composição· de pixe e areia fina e corda alcatroada, ou
cimento e tabatinga, o,u, ainda, com argama.:;sa de cimento e
areia fina, de traço . f : 2,5.
Art. 1. 211. O collector geral terá, e.m regra, om,to de diametJ'O, o qual será elevado a om,t5, quando assim o exijam o
volume das aguas affluentes ou as condições de declividade;
esta nunca será inferior a om,025, para os tubos de om,to, e
om,01 O, para os tubos de om, 15. Os ramaes secundarias poderãÓ
se.r de duas pollegadas com a declividade de om.o3 a om.o4.
§ 1 o. Serão sempre se:x.u-adas a.;; rêdes de aguas :Servidas
e aguas fe.oaes, sendo o entroncamento do ramal, quo sabe da
caixa de gorduras com o ramal geral, feito em uma caixa de
inspecção, de accôrdo com o projecto fornecido pela Inspectoria de Engenharia Sanitarta.
.
§ 2°. As aguas se.rvidas de pias de cozinha e de cópa não
irão á rêde de e.sgoto, sem passarem pela caixa de gordura •.
§ 3°. As caixas de gordura serão, em regra, collocadas no
exterior do predio. e serão de typo indicado pela Inspectoria
de Engenharia Sanitaria. Em casos especiaes, quando e.s~as
caixas tiverem de ficar no interior do predio, a juizo da·s autoridades sanitarias, ellas serão de ferro, de grês ou de cimento
armado e dos typos indicados pe.la ,Inspectoria de Engenharia
Sanitaria.
§ 4°. Para collectar as aguas de lavatorios, bidets e banheiros, serão collocados, no interior dos compartimentos .em
qu~ elles se achem ou adaptados ás paredes exteriores, pequenos syphões desconnectores, para os quaes correrão as referidas aguas em canos de. Chumbo. cobre, ferro fundido revestido de co altar ou, grês, de 2'' dJ diametro.
·
§ 5°. Para collectar aguas de tanques de lavagem no exterior, serão collocadas boccas sob as quaes deverão ex~tir
syphões. terrestres inspeccionaveis, conforme typo fornecido
pela Inspectoria de Engenharia Sanitaria.
.
Art. 1.212. Os tubos de quéda serão, em regra, constituidos por canos de ferro fundido revestido de coaltar, de om,iQ de
diametro. collocados, sempre que fôr possível, na parte ,externa do predio, solidamente presos á parede por grampos, e
entroncando no collector geral sobre uma ba:se de concreto •.
Paragrapho uni co. Se o tubo não receber contribuição de
latrina o se.u diametro. será reduzido á dimensão exigida pelo
yolum~ das Uguas a esgotar, C, uma vez QUE:) .O diametro não
exceda ele 0 ,05, poder0o ser indifferente!l}~nte empregados
os. tubos d,e fe.rr:o ga,lvamzado, de feri:" o r_evestidp de. coaltar ou
~e chumbo.
··
·
1
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• Art. •L2i3.,0s ratriaes-'qo ·colle~tcir;principal ou dos.::t;Qbos
de quéda,:(}uando'.:receberem ·contribuição de latrina, mant~rão
b ·'diametro.'de .o-,io e obedecerão, no que lhes fôr applicav('J,
ao' que neste regulamento -'Se prescreve em relação áquelle collector. Quando ·não .recebere·m · contribuição .de latrina,· terão,
n'o's casos gerae.s, o diallletro mínimo 'de om,o5 e serão constituido.s pQr tubos de ferro. galvanizado, de ferro reve·stido de
coàltar ou por' tubos de chumbo.
·
•Art.· L2_14o As descargas'tte.latrinas para os tubos de quéda
dos· collectores,· ou seus ramaes, se farão por canos curtos .de
ferro, chumbo ou me.smo grês. com diametrp de om,1o, ou em
diminuição de 0~,10~ para' om~o7, as descargas de mictorios em
eànos de ferro o~ de chnmbo de om,as, e os demais apparelho·s
sanitarios também' em carios de ferro ou de :chumbo que terão
os ,diam.etr.os mini mos estaqelecidos na relacão a seguir:
•••

•

:!

'

!

•

'

I

Pias. de cozinha. . • . •
Pias de· aguas servidaa.
Tanques e banheiros. •
Lnvatorios • • • • • •
o

om,oas
om,032
om,032
om,025

;,; ·Art. L 215. A ventUação, etH geral, da rêde domiciliaria
se faf,á p~r ·úrn tubó de ·ferro revestido de coaltar ou galvanizadó e de 'diamotro geral de 4" (.Om,10)' ordinariamente na extremidade 11 montante! que será collocado, de prcferencia, na
parte exter.na do predto e deverá Se ele.var sempre a uma alneccssaria para impedir a passagem, para o interior de
qual~uer · h'abitacão; dos gaze·s que por elle. se desprendem, ficando~ pelo menos, um metro acima do telhado mais e.levado,
raio· de 10 metros.
· · 'Ârt. J.216. üs ,banheiros, lavatorios, etc., quando despejando as .suas aguns · nb syphão desconnector collocado no inte.ríor dO predio, poderão deixar de ter syphões collocados
}Qgo .abai~o. de .sua valvula, sendo a ligacão dos apparelho.:;
menctonados á eanalizaçãà. feita de accôrdo com a:s indicaçõe3
fo*n~ci~~s·,p~1a' inspectoria de Engenharia Sanitaria.
· - · Art .. 1.21-7 o, TOdos os apparelho·s, entretanto, .ligados a caI\aliz~ção/_que desag~Qm m1 caixa de gordura, deverão ser dotâdos'lde syphão, e~n .que haja tampQes de limpeza.
f\rt • .t... ~1:S.' ·,Adaptado ao collo do syphão de cada la~limi:)ei'tá :c~Uocadó .Uf!l' tubo de ·ventilação, dé diametro nunca
tne~9T d~ ·om..o;n5; .~ ·llg3:dd~ se~pr,é que fôr possivel, ao ventilador de Ó"",ÍO. Hav~ndo mais de uma latrina e.m pavimentos
diye,r.sos, e cuja ventilação possa, sem inconvenientes, ser
t~!d~~ ,q~·_:tpbo~ ·d. aQu.,e_ \le dian:é~ro, d. ep~is p.e co_.nveri.ien_ tc.i'Q·ent.e.,l'j_g}t~os~ -$et'ãO ,prolongadOS COm tubos de 0m,050, de diaíne~~(l,];}Jlf3 tlO\lS .e· f}~· 0~,075, para tres ou mais pavimentos .
.~·~t(; 1.219 o 'Quando haja impos~ibilidadé de fazer-se a
.• 'j}qr ~~~..J~s -~:scerid. en. te.·:;;, de . qua.·iqu~r appare.lho que
l! · . se~ç~.-'_~
ache Dll· e;xt~cmrdadc do ramal do pred10, e quando este
~.· .. al.já .t~nha: ~(\{fve~ltil~:J~ de acc~r~o com o art. '•L~15, a
x~.\~~ã,q. pq~~w~ J~~.r ,lll)(,értiçla, a JlllZO dà Inspectona de
Enge®~.la·satütaria. ,
.
1
'· ·' '!A~t: 1 ~ 220: Em casa nova, ainda não esgotada qu i'eoon..
struifla, e auando não fôr incon.veniE:ute, na june<,:.if.o· 'da.qttelle

'turâ·

em um

'"t'-UI_lt
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ramal coqt a.P~im~ir~ UgacãQ 4o ,apQa~~lho. de 4~:Q:tr~~de.c~~a•.
haverá cáixil' dê r'eunião ·c irispeccão~ cujas d.imensõés e)·~ypo~
sew .~onOP.OliC!,- se~ão; ap~rovadQS p~la ·lp.spectÇ),ria ~de: ED.geo.i
nhariti Samtarm. Esta ca,t:x:a s·erá: m"QnÍda de tampo de ·ferr()
fundido para fechai-a hermeticamênte. .
,. . , ,
.,
Art. 1. 221. Será' adoptada' a disposi~ão .itldica~a p~la In'Spectoi'ia de Engenharia Sanitaria~ qua:b.do -se QlJizer .r~duzir.
:a ~xcavacão a montante, recorren~o.:.se a interposição de.
quedas.
.
. . .
.
_
1
Art. 1.222. Serão installadas manilhas ou .tubos opercula..
res nos pontos de curva e ·ent.roncamerito, e em quantos 100aes
forem estes prec1sos. a juizo da Irispectüria de: Engenharia
Sanitaria, para a inspeccãd · e Ifmpeza• do· collector ~eral, e
construídas as obras, porventura necessarias, para tornal.:.as
facilmente accessiveis. .
. _
Art. 1. 223. Quando a deélividâde adoptadà fôr insuffi.!.
cie.nte para assegurar, co,n affluxo anorm~l, a n~~ssaria ·Um.:.
peza do collector em tOda: a sua: ~xterisão, seri. ~stabelecida, em
sua cabeceira, um tanque de l!tvag~m .automatica, cuJ~ · capàci.:.
da de e re.gimen · serão fixados pela· Inspectoria ·de Engenlhària
Sanitaria.
Art. 1. 224. Sempre que fôr possível, o ramal gerai' tlomiciliario correrá por fóra da construcção.
.
Art. 1. 225. O collector principal não' será- coberto,: sem
que seja préviamente verificada a sua· bnperme.àbilidadé, si
assim julgar conveniente a. autoridade; sanitaria.
Art. f~ 226. A ligação·· do collector domicíliario· com o
rarrial' da rêde publica . tar-se-á segundo as '.indicações fom~
c idas pe·la Inspe.ctoria· de., Engenharia' Sa11itaria ~
.
. .
Art. 1. 227. Só poderão ser collocados, apparelhos ·-san~~.,;.
rios ~latrinas, mlixa~ de. dcsca.:r:ga e mictorios -:- <,I e: typo
devidamente approvado. pela Inspector~a de Engenharia Sanitaria.
Art. 1. 228. Todos os banheiros, lavatorios,. tanques de.la~
vagem, bidets, pias de .de·spejo e pias de. cozinha serão' providos dos dispositivos necessarios __:.. grelhas. - para impedir
a passagem para . as canalizações de corpos que. as possam
obstruir .
. .
,
:
, -i .
•. .
Art.. 1. 229. E', obrigatoria a installacãv em todo p predio
de, pelo menos, uma latrina, urri banheiro, tjm ..tanque: dé
Ia-v:agem e uma pia de aguas . de cozinha, ou. outras aguas
servidas .
. § Lo Si ó predio :fôr constituído po-,r varios .andar.e·s, de$ti.:.
nados a locatarioS differentes, SCI'á' ODriga.torià a fnst~llação
daquellcs apparelhos em cada andar ou grupo de .pavimentos
que formem uma economia separada.
§ 2. Si no rriesmo· aridar houyer mais de uma economia,
o numero destes apparelhos, e o locàl onde devam ser in&tallados serão fixados pela Inspectoria de Engenharia Sanitaria·.
§ '3, As •habitações conectivas, coriRtituindo uma mesma
economia, como boteis, hospitaes, collegios e estabelecimentos
congeneres ficain sujeitos. ao estatuído no paragraptlo anterior.
.
§ 4.• As~ pequenas habitações, constituindo grupo for ..
mando os chamados - cortiços ou estalagens - terãci,. conforme. a sua importancia a a natur.eza de suas construcr;ões,
0

0

ACTOS DO PODER EXECUTivO

seryico privátivo, a juizo da Inspectoria de Engenharia Sá.. , . .
. . .
. .~rt l.. L 230. As làtrmas devem ser do typo « wash-down :),
de syphao externo de éinco centímetros de fecho, no mínimo,
Il}Un~da~ de orificio para ventilação. Nas installações feitas
antes ,(lâ í:'mblieaçãq d.o presente regulamento o Departamento
Nacion~l. de.. Saude Publica permittirá a conservação elos apparelhos ja existentes, de typos differentes dos aqui indicados,
desde que satisfaçam as ~eguintes eondições :
.:·.'a) materi-al' resi~tente, superficie perfeitamente polida,
impêr,·m~avel e de côr clara;
·
, r ih fórma simples, de pma só peça, sem revestimento de
alvenaria ou caixa de madeira;
c) facilidade de inspecção e limpeza; limpeza da superfiei~ .a e~pulsão completa de materias leves ou pesadas, por
mejo d-e -descarga de f O 12 h tros;
.d) syphão, munido de orificio de ventilação na curva e
com; fec~o hydraulico de, pelo menos, om,o5 e que se deve
manter ínalteravel depois da descarga da respectiva caixa de
lavagem.
§ t.• Não será permittida a installação de grupos t1c latrinas protegidas por um syphão commum.
§. 2.?. A lavagem das latrinas será feita por uma caixa
1
de descarga provocada , e que produza o effeito exigido na
lettra c) do presente artigo, ou de jacto automatico, quando
permittido pela lnspecU>ri1a de Engenharia Sanitaria.
- 11 ~ 3.?, ':Me$$pÍP nas ~atrinas installadas em. grupos rtão serão
dispensadas as 1• caif(as.- de_ descarga provocada, privativas de
cad~.uma, embora seja empregada, além dessas, uma caixa de
descarg~ auto:r:Tiatica.
§ ...~.o As çaJxas de descarga deverão ser de typo approvado
pela 'Irispectoria de Engenharia Sanitaria; ter a ~apacidade de
desca_rga de .. t2 a 1,5 .ljtro~., ~er fec,had~s de modo a não p·ermittfí; ajmtracta de mosquitos e installadas, em geral, a 1m,so,
no miniino, no vaso e ligadas a este por meio de um tubo de
1 %.'.'., ncj mínimo.
~ 5.• Poderão ser permittidas as caixas de descarga baixas, ,!fe. typo. especm,l.,-ligadas directa:mente ás latrinas, desde
que.A~Jatn ~xaminadas e acceitas pela Inspectoria de Engenharht·Sanitaria.
·.
Art. 1. 231. A bia de cozinha deverá descarregar e.m uma
~ai=~Ç~ çll retentor ~-e __ g~rdurj\ . accessivel a exame, syphonada,
e yentJI~da quando no 1 mt~rwr do predio. de typo approvado
pelâ. trtgpecto,ria _de Engenharia Sanitaria, sem .que possa constituir monopolio.
,
lf.•, Todas as pias íte despejo o dn cozinha ou c6pa serão
dotadas, do syphões de om,035 a Om,04 com tampões de lim~itar~a.

a

pez~l'2.0

Parà as habitações collectivas serão fixadas as didas caixas de gordura, para bem ga.
ranfirj1s cànálizaçõe~ êontra as possíveis obsf.rucções.
Art. f .232. Os mictorios serão de grê·: louçado. de materjal resistente impermeavel.
lisos e de côr branca. A admis1
são dE} I' âgua' se~á , feita por meio de uma chave de passo,
alimentada por "deposito 'collocado a altura conveniente; . e,
quando se aohem elles estàbelecidos em grupos, será obrigarherisõ~~'.
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toria ainda a installação de uma caixa de descarga automatica, cuja capacidade e regimen de funccionàmento serão,
em cada caso, fixados pela Inspectoria de Engenharia Sahitaria. São preferíveis mictorios a oleo systema Beetz. sendo
mlLrAtanto acceitos os mictorios a agua.
Art. 1. 233. E' terminantemente prohibido o lançamento
de aguas residuarias «in natura» nos rios, riachos, valas, lagôas
ou sargot.as e sómente depois de um tratamento convemente,
a juizo da Inspectoria de Engenharia Sanitaria, poderão taes
agua~ ter o destino acima previsto.
Art. 1. 234. As casas situadas nas zonas não servidas de
rêde de esgoto devem ter as installações necessarias IJara a
depuração biologica ou bacteriana das aguas residuarias.
Art. 1. 235. As instalhções de que falla o artigo anterior deverão obedecer aos planos e exigencias estabelecidos
pela Dircctoria de Saneamento Rural.
Art. 1. 236. üs casos não previstos no presente regulamento serão estudados e resolvidos pela Inspect.oria de Engenharia Sanita ria. de· accôrdo com as circumstancias em que
elles se apresentarem, sendo subm2J tidas as soluções á approvação do director do Departamento Nacional de Saude
.Publica.
Art. 1.237. Todos os projectos de construcção relativos a
hospitaes. casas de saude, maternidades, habitações collcctivas
em ge.ral, escolas, · theatros, cinematographos e estabelecimentos de diversão. fabricas e estabelecimentos industriaes,
lavanderias, cocheiras, estabulos, cavallariças, triparias salchicharias e estabelecimentos congeneres, deverão ser apresentados á Inspectoria de Engenharia Sanitaria para o conveniente
eMudo e julgamento, antes de sua execução.
Jnspecção sanitaria das habifuçõe;;: lagares e logradouros
publicas

Art. 1.238. E' obrigatorio o mais rigoroso as·seio nos domicílios particulares, habitações cnllectivas, casas commerciaes, estabelecimentos de qualquer natureza, terrenos ou Jogares o log·radouros publicas e peb sua falta ficam os proprietarios, arrendatarios, locatarios ou moradores responsavcis, sujeitos á multa de 20$ a 200$000.
Art. 1. 239. Nas habitações collectiYas serão observadas
as seguintes disposições:
a) haverá uni' livro de registo onde se con3ignarão os nomes dos moradores, sua procedcncia e destino c datas de entrada e sahida;
· b) o numero de moradores de cada aposento será fixado
pela autoridade sanitaria de accôrdo com a cubagem, ven:ti~
lação e insolação do mesmo, na proporção de 15 a 20 metros
cubiros por pessoa. Para verificar si é observada a lotação
fixada pela autoridadé sanitaria, esta poderá entrar nos apo..
sentos das habitações collectivas a qualquer hora do dia ou da
nPite, mediante as formalidades legaes, e deverá requisitar o
auxilio ús autoridades polieiacs quando tal se fizer nccessario;
c) é prohibida a divisão de q.u,aesquer compartimentos
por meio de pannos, madeira, papel, zinco ou material scmelhante,bem como forrar as paredes com pannos;
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_d)' nijõ será permittida a lavagem de routas, qliarido rião'
houver installações apropriadas c espaço sufficiente e conveniente•.
Paragrapho unico. Não pode.rão ser admittidas, nas habitações collectivas, pessoas atacadas de doenças transmissíveis.
Art. f.240. As infraccões do art. 1.239 e suas alíneas serão
punidàs com multa de f 00$ a 500$000.
' Art. 1. 241. Nas casa-s de commodos serão observadas as
seguintes disposições:
a) é orohibido o aproveitamento dos porões, sobre-lojas
·e mansardas, para moradia ou estadia prolongada, ou deposito
de animaes domesticas;
b) é prohibido cozinhar f6ra do local apropriado;
c) é prohibido conservar, guardar ou depositar no.s quartos de dormir quaesq.uoer generos alimentícios, a não ser acondiciO'Dados em recipientes perfeitamente fechados, a juizo da
autoridade sanitaria;
d) os alugadores ou encarregados serão responsaveis pelo
asseio e coDBervacão dos locaes de domínio commum aos locatarias;
e) ih averá um representante idoneo, re.sponsavel perante
·as autoridades sanitarias pelo cxacto cumprimento das disposições deste regulamento, pelo asseio e conservação da casa.
Para-grapho unico. A ilnfracção do disposto neste artigo
ser;á punida com a multa de. 100$ a 500$000.
Art. f .242. Nas hospedaria·s é prohibida a dormida no
chão, devendo-se desinfectar ou desinfestar as camas, catres,
colchões, esteiras, travesseiros, roupas de cama e demais
objeclm:;, sempre que a autoridade os supponha infectados
ou infestados de parasitos.
Paragrapho unico. A infracção do disposto neste artigo,
importará, na multa de 100$ a 500$000.
Art. 1. 243. Em todo 'hospital haverá um livro especial de
registo, conforme modelo adaptado pelo Departamento Naciona! de Saude Publica.
Art. 1.244. Nas maternidades os quartos que se vagarem
'
s6mente poderão ser de novo occupados, depois da sua desinfe(1ção e da dos ·objectos que nelles estiverem.
Art. 1.245. As infraccões dos artigos referentes a asylo·s,
hosrpitae.s. casas de saude e maternidades serão punidas com
multas de 500$ a 1 :000$000.
Art. 1.246. Nas casas de barbeiro e de cabellereiro, deverão observar-se as seguintes dispo·siç.ões:
a) 'haverá os apparelhos que a autoridade sanitaria julgar necessarios, para desinfecção das navalhas e outros utensílios;
b) as toalhas e gollBB serão de uso individual, garantido
por envoltorios ou cintas apropriados e guardar-se-ão, depois de servidas, ení recipientes metallicos perfeitamente fe~had~s;
.
c) applicar-se..;á o p6 de arroz com algodão, s6 sendo
permittido o uso de arminho que pertencer á pessoa a quem
deva servir;
d) as cadeiras terão o encosto da cabeça revestido de
panno QU papel, renovado· para cada pessoa;
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e) durante o tra!bQlho os emlpregados deverão usar blusas brancas apropriadas, rigorosamente limpas.
Paragrapao · •tini co. Os ~nfractdre<J s.cr§.o pa..::~ive.ist da
multa de 100$ a 500$000.
Art. 1.247. N·as lavanderias serão observadas as seguintes
disposições :
a) no mesmo vehiculo não se poderá conduzir simultaneamente roupa suja e lavada;
b) é prohibido receber roupas que tenham servido a
doentes de hospitaes ou provenientes de predios em que exis
tam pessoas com doenças transmissíveis de notificação compul.sor!a, salvo se a lavanderia utilizar vehiculos apropriados, pintados de cores differentes, sendo uns destinados ao
tranporte de roupas sujas e outros ao de roupas lavadas;
c) as lavanderias devem te.r apparel'hamentos especiaes
para a lavagem a quente;
d) todas as peças de roupa, de uso individual, deverão
8er pr,)tegidas por envoltorios ou cintas arropriados.
P.a.ragra,pbo uni co. A infracção do disposto neste artigo
importará na multa de 200$ a i :t000$000.
Art. i. 248. Nas casas de banho serão observadas as seguintes disposições:
a) as salas de banho não poderão servir de dormitorio,
nem para outro fim que não seja aquelle a que são destinadas;
b) as toalhas deverão ser de uso' individual, garantido
por envoltorios ou cintas apropriados, e guardadas, depois de
usa"das em recipientes metallicos, perfeitamente fechados.
Paragrapho uni co. Os infracto:;.'e•s incorrerão na multa
de f 00$ a 500$000.
Art. i .249. Nas ferrarias e officinas mecanicas não serão
permittidas emanações que viciem a atmosphera de modo a
produzir incommodos aos visinhos.
Art. 1. 250. Nas cocheiras, cavallariças e. estabulos serão
observadas as seguintes disposições:
a) a remoção diaria de estrume e lavagem diaria dos
respectivos depositos;
b) nas baias dos estabulos, s6 serão permittidos estrados
pequenos, que facilmente se possam remover. Nas cavallariças cocheiras são prohibidos os estrados.
Pàragrapho unico. Aos infractores será applioada a
multa de 100$ a 500$000.
Art. 1.251. Nos theatros e nas ca'Sas de diversão, em geral,
serão observadas as seguintes disposições:
a) haverá toalhas individuaes nos lavatorios, ou nenhuma toalha existirá;
b) as intallações sanitarias serão mantidas em perfeito
estado de asseio e disporão do papel hygienico.
Paragrapho uni co. Será imposta a multa de i 00$ a 500$
aos infractores do disposto neste artigo.
Art. L 252. Nos cinematographos, além das disposições do
artigo anterior, serão observadas mais as seguintes:
a) a.s aberturas para o exterior deverão ser mantidas
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desimpedidas, de modo que, durante os intervallos da representação, possam abrir.!..~e · completamerlte;· ·
b) o sólo, as paredes e o mobiliaria• serão mantidos limpos e sem ,poeira;
c) os pisos deverão soffrer, pelo menos diarlltmente, uma
limpeza por methodo que retire, o mais completamente possível. as poeiras sem as agitar, e deverão ser lavados, pelo
me rios semanalmente;
d) os tapetes e outras coberturas do piso, que não sejam lavaveis, deverão ser limpos, pelo menos diariamente, por
appr.relhos de sucção ou qualquer outro mcthodo em que a.;;
poeiras não sejam agitadas nem possam passar á atmosphera.
Paragrapho uni co. Os infractores do disposto neste artigo serão passíveis da multa de 100$ a '5·00$000.
Art. 1. 253. Os proprietarios de olaria::; ou emprezas que
tenham de executar movimento de terra. só o poderão fazer
evitando que se formem colleccõeg d'agu~ de qualquer provenie:Jcia e se difficulte o livre curso dos rios, riachos e
valas.
Paragrapho unico. A infraccão S\:Tá punida com a multa
de 100$ a 500$000.
Art. 1. 2:54. Nas hortas, chacaras, jardins, capinzaes, terrenos, cultivados e incultos, pantanos, alérn de outras disposições deste regulamento, que lhes forem applicaveis, serão
observadas as seguintes:
a) é prohibido o emprego de estrume não humificado,
palhas, folhas ...:eccas e lixo de qualquer natureza, assim como
o represamento das aguas dos rios, riachos ou corregos que
atravessem a propriedade;
b) as fezes humanas não poderão, em hypothese alguma,
ser utilizadas como adubo;
c) é prohibida a utilização de aguas derivadas dos rios,
riachos, valas ou lagos. para a irrigação ou rega de legumes;
d) é prohibida a utilização de aguas de poços superficiacs
para a rega das hortaliças a não ser em zonas não dotadas de
rêr.i'e de distribuição dagua e desde que seJam observadas as
exigencias cons~antes do . presente regulamento;
e) é prohibida a utilização de aguas de esgoto ou de
aguas servidas para a irrigacão ou rega de legumes.
Art. 1. 255. Nos caso~ de infracção do artigo P.nterior ficará o proprietario, locatario ou responsavel sujeito (t multa
de 200$ a 1:000$000.
Art. f .2:56. Nas visitas sanitarias a ch::caras, jardins,
hortas, capinzaes, terrenos cultivados ou incultos, pantanos,
logares e logradouros publicas, a autoridade sanitaria verificará si são cumpridas as posturas municipaes e observados
os preceitos hygienico.::.·. de accôrdo com este regulamento.
Paragrapho unico. Nos casos de infracGão, imporá ao responsavel a multa de 200lS a 1 :üOO$, dobr!.trla nas reincidcncias, e intimai-o-á a cumprir as di~~rosiçõf's legaes relativas
á especie. em prazo que não poderá e:~ccder de trinta dias.
Art. 1. 257. Não sendo cumprida. essa jntimação, será levado o facto ao conhecimento do ctirector dos Serviços Sani~
tarios do Districto Feder.al, que notificará o responsavel para
executar as providencias exigidas, T'O prazo de 1O dias, sob
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pena de o serem pela repartição sanitaria,
pczas por conta do responsavcl.
Art. 1.258. A remoção diaria <io lixo
cando o inquilino, quando responsavel pela
á multa do 1·0$ a 50$, que t>erá elevada ac

correndo as des-

dem~ias.

é obrigatoria, fiinfracção, sujeito
dobro nas reinci-

§ 1o. O lixo será depJsitado ~m recipientes metallico~,
de um dos modelos approvados pela Dircctoria dos Serviços
Sanitarios do Districto Federal, sem possível monopolio.
§ 2°. Os depositas de lixo, dG fi!cil limpeza ,terão tampa
e a seguinte capacidade mini ma.

Para casa de 1 a 6 pessoas, 25 litros;
Para casa de 6 a 1O pessoas, 35 litros;
Para casa de 10 a 15 pessoas, 45 litros.
Augmcntando-se sempr'3, dahi para cima, 15 littros por
cad:\ cinco pessoas ou frarçãc.
§ 3. Para ~s habilações oollectivas estes depositas deverão ter a capacidade que ~hes permitta conter o hxo produzido em 24 horas,. nunca inferio:· á P-quivalente, em litros
ao numero de péssoas, multlplic.1do por 2,5.
.
,
§ 4°. Todo o lixo dever&. ser collocado diariamente, pela
manhã, em vehiculos apropriados, que não deixem espalhar
poeiras O!J odores na atmosphera.
Art. 1. 259. E' prohibido utilizar os porões ou sotãos para
deposito de gallinhas 1n quaesquer outros animaes, sob pena
de multa de 20$ a 100$, dobrada nas reincidencias, e appre-·
hensão dos mesmos.
.
Art. 1. 260. Os mezzaninos dos porões nãr, habitaveis deverão ser fechados com. téla de arame que impeça a passagem
dos ratos, sob pena de mult8. de 100$ a 1 :000$000.
Art. 1 .261. E' prohibido criar ou conse~var quaesquer
animae.s que por sua especi e. quan í.idade ou m\:S installação.
possam ·ser causa de insalubridade ou de inc Jwnwdo, sob pena
de multa de 20$ a 100$. rlr'1rada naR reincidencias.
Art. 1.262. E' prohibidn tfr ou criar porcos nas zonas
urbana e suhurbana do Distrinto Federal, sob pena de mult1.
de 20·$ a. 100$ e apprehensão dos mesmos.
Art. 1 . 263. Todos os reservatori os de agua de qualquer
especie serão mantidos em ~e6e.ito asseio c protegidos contra
os :nosquit.os por meios ~tdequado~. exercendo-se rigorosa vigilancia sobre a~· torneiras, ladrões. etc., com o fim de evitar
3 pe•·f1a e o empoBsament.o de aguas, ficando os moradore~
responsaveis pela li'm1.-eza dos mesmo-s reservat.orios. que
serão lavados periodicP..rnent.e. a iuizo da autoridade sanitaria.
soh pena de mnlta de 20$ a 100$000, nos casos dP, infra~c;ão.
Paragrapho unico. Si dPnt.ro da hahit.ação e. noR
terrenos a ella pertencentes. ou baldios. forem PncontradoF1
depositas que contenham larvas de mosquitos. será, imposta
ao mnrador a multa de 20$ a iüO$. dobrad~t naB reincidencias.
Art. 1. 2G4. São prohibidn" as cPrca-= rle bambtís inteiros,
collorarlos ao r~Ho. c;ob pena rlr mult.a de 20$ a 100$000.
Art. :~. 265. E' obrigatoria a limpem das valas. sargeta•
é caixas collectoras, das calhas e dos telhado$, afim de evitar
a estagnação das aguas rluviaes 0\1 o ~~q trat;tsbordàmento,
!~endo a infracção ptunida com a multa de 20$ a t00$000.
0
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Art. L266. Mesmo r~a :.usencia de casos de doença infcctuosa, · é terminantemente proh ibido o accumulo. nas habitações e nos terernos a ellas pertencentes ou baldios, de reSlduo~ ou. outro qualquer material que se preste á alimentacão das larvas de moscas, sob pena de multa de 20$ a 100$,
dobrada nas reincidencias.
Art. i. 267. E' prohibida ::~. lavagem dJ roupa em tinas
barris ou recipientes anulogps,. ou nos rios e valas que1 cortam
o Di~tr'icto Federal, sob pena de ronlta de 100$ a 500$000.
TITULO IX

Laboratorio Bacteriologico do . Departamento Nacional de
Saude Publica
CAPITULO I

Art. 1.26S. O Laboratorio Bacteriologico, aunexo á Directoria dos Serviços , Sanitarios do Districto Federal, de!:;tina-se á execução das pesquisas e dos trabalhos experimentaes
que . se façam necessarios ás medidas de proptiylaxia e de
hyg'iene geral, affectas a qualquer das dependencias do Departamento.
Art. 1.269. Ficam á cargo do laboratorio os seguintes
serviços:
a) exames e p~squisas destinadas ao diagnostico ~as
doenças transmissíveis, para os cffeitos das medidas de prophylaxia;
b) pesquisas destinadas. á verificação do valor de quaesquer substancias que tenham de ser emr-regadas como antisepticos, para os effeitos da concessão da licença pelo Departamento Nacional de f.aade Publica;
c) analyses do sólo, da agua e elo ar, qui") interess~m ás
medidas de prophylaxia on á hygienc em ger&l;
d) pesquisas bacteriologicas, ou quaesquer outras neces~·arias a elucidar di&.gnosticos, para os effcitos da concassão de licencas ou de aposentadorias e para todos os intuitos que interessem aos serviços do Departamento;
e} verificação baoteriologica das desinfecções quando requisitadas palas autoridades competentes;
f) , necropsias que se facam necessarias á verificação da
causa-mortis, nos casos susp~itos de doença transmissivel;
g) exames e pesquisas, bacteriologicas, requisitadas por
part.iculares ao Dapartamiento. Nacional de Saude Publica,
quando taes exames, directa ou indirectamente, possam interessar á saude publica.
Art. L270. O Laboratorio Bacteriologic-1 ter<\ o seguinte
pessoal teohnico-administrativo:
· -i director;
i chef·e de serviço;
5 assistentes;
2 internos (estudantes de medicina) ;
t s• official; ..
1 bibliothecario-arcbivista;
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3
1
1
4

escripturarios;
zelador;
continuo; .
serventes de 1• classe e 5 de 2a classe.
§ 1". Dos assistentes de que trata este artigo, um será
especialista em assumptos de anatomia-pathologica e putro
em entomologia medica e helminthologia.
§ 2°. Os laboratorios, installados ilos hospitaes de isolamento, terrestres e marítimos, e em quaesquer das dependenoias do Departamento Nacional de Saude Publica no Districto Federal, ficam subordinados á orientação technica do
Laboratorio Bacteriologico e á direccão administrativa e fiscalização do chefe do respectivo ho5pital ou dependencia.
Art. 1. 271. Os serviços de. bacteriologia, installados nos
hospitaes de isolamento, serão executados por assistentes do
laboratorio, que se revesarão periodicamente, de accôrdo com
as determinações do director.
Art. 1 . 272. O expediente .:o laboratoric serú de seis horas
e durante esse tempo os respectivos furiccionarios technicos e
administrativos deverão permanecer na séde da repartição ou
em trabalhos externos, sendo todos sujeitos ao ponto.
§ 1u. Além do q:Ie determina .este arqgo, haverá dois
plantões, .um das ~ ás 16 horas e outro das 16 ás i8 horas,
destinados a attendcr quaesquer occorrencias internas ou
externas de serviço. Esse.s plahtões serão feitos pelos assistentes que se revesai'ão de accôrdo com a tabella organizada pelo direclcr do laboratorio.
§ 2". Durante o expediente normal, os serviços externos
serão attendidos pelos assistentes, de modo equitativo, a
juizo do director do laboratorio.
§ 3c. Nos domingos e dias feriados serão realizados plantões, das 12 ás 15 l.oras, pelos assistentes, que se revesarão, e
pelos funccionarios necessarios ao serviço, d~ accôrdo com a
determinação do director.
.
Art. 1.ti3. O laboratorio fornecerá á~ del6gacias de saude
·e a outra::; secções do Departamento Nacional de ~aude Publica, o• necessario para a colheita, de urgencia, do material
destinado ao diagnostico bacteriologico das doenças transmissíveis.
Paragrapho unico. Nos casos habituaes, e sempre que se
faca necessario technica especial, a colheita do material de
que trata este artir-o será realizada pelos assistentes do laboratorin.
Art. 1. 27 4. O resultado de todas as pesquisas P exames,
feitos no laboratorio, será communicado por escripto ás autoridades ou repar~ições que os requisitar.em, .com ~sigillo e a
maior presteza. compativel com a regular execução de~ses
exames ou pesquisas.
Art. 1. 275. Os exames, pesquisas ou estudos realizado~
uo laboratorio, serão registados em livro Pspecial, rubricado pelo director, no qual serão assignalados a data da requisição. a natureza do material a examinar, o processo do
exame. :seu resultado, e outros dados que forem ,julgados necessarios.
Art. 1. 2 76 •. 4-s .faltas no cumprimento do::- .deveres regulamentares por parte do pessoal do laboratorjo . deverão ser.
justificadas perante o seu director, que as notificará á Di-
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rectoria dos Serviços Sanitarios do Districto Federal, quando
forem passíveis de penaliJaC!es, qee serãC1· impostas de accôrdu com o disposto Iiedte regulamf'nto.
Art. 1. 277. As pesquisas, ou quae!"quer trabalhos executados no laboratorio, á requisição de particulares e nos termos
da lettra g do art. 1.269 serão pagos antecipadamente pelo
requerente, sendo o pagamento feito. no ThesoUI'f' ~at~JOnal,
mediante guia da Seeç~o de Contabilidade, de accô.rdo com a
tabella annexa.
i
Paragrapho uni co. Da renda resultante dos pagamentos
a: que se refere este artigo. 50 o/o caberão aos funccionarios
technicos que executarem os serviços.
Art. 1.278. Compete ~~o dirc,ctor de laborr.torio:
f 0 , dirigir, orientar e fiscalizar todos os trabalhos scientificos e administrativos;
2°, distribuir os trabalhos scienUficos pelos funccionarios technicos;
3°, apresentar, todos os annos, ao director dos Serviços
Sanitarios do Districto Federal, o relatorio dos trabalhos realizados no laboratorio, e de seu movimento administrativo;
4°, dar parecer sobre todas as questões t.echnicas que lhe
forem apresentadas pelo director dos Serviços Sanitarios do
Districto Federal, ou por intermedio deste;
5°, propôr á Directoria dos Serviços Sanitarios do Districto Federal as iniciativas ou modificações de serviço de
ordem scientifica ou administrativa que se tornem necessarias.
Art. 1. 279. Compete ao chefe de serviço:
1o, . effectuar os trabalhos technicos e exercer as commis..
sões que lhe forem designadas pelo direct~r do laboratorio;
2°, substituir o director nos seus impedimentos temporarios;
3°, partilhar das attribuições dos assistentes no que diz
respeito aos trabalhos technico-scientificos do laboratorio:
4°, auxiliar o director na superintendencia dos trabalhos
technico-a.dministrativos do laboratorio e na direcção e orientação dos serviços dos assistentes.
Art. 1.280. Aos assistentes incumbe:
1 o, effectuar os estudos, as pesquisas e todos os trabalhos
de ordem technica e exercer as commissões que lhes forem
distribuídas pelo director, ou na. sua falta, pelo chefe de
serviço.
2°, fazer os plantões de accôrdo com o disposto no artigo
deste regulamento.
·
§ .to. Ao assistente, destacado para os trabalhos de anatomia;· jjathologica, incumbirá a· exécução das necropsias que
forem necessarias aos serviços do Departamento Nacional de
Saude Publica, e de todas as pesquisas relativas á sua especialidade, podendo ser dispensado dos plantões, quando assim Q
exigirem as necessidades do .serviço.
§ 2°. O assistente, especialista em entomologia medica
e. helminthologia, ficará incumbido do todos os trabalhos de
sua especialidade, sem prejuízo do disposto na alinea i2• deste
artigo.
·
Art. 1 . 28i . O cargo de interno será preenchido por concurso, entre estudaptes de medieina, matriculados em uqi dos
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tres ultimos annos le~{,\vos, cabendo-lhe auxiliar os trabalhos,
technicos do laboratorio, de accôrdo com as determinações do
director.
Paragrapho unico.O :Director Geral exredirá, para esse
concurso, as necessarias instrucções, submettendo-as á approvação do Ministro da Justiça e Negocios Interiores.
Art. 1. 282. Ao 3" official compete:
a) fazer a escripturaçã-J e corres•pondencia do laboratorio;
b) apresentar ao despacho do director todos os papeis
quo exijam essa formalidade;
c) auxiliar o director na organização de seu relatorio
annual;
d) cumprir o que lhe for determinado pelo director, reIativawente ás attribuicões de seu cargo.
Art. i. 283. Os escripturari•os auxiliarão o 3° offi.cial nos
seus trabalhos regulamentares.
Art. 1.284. :Ao bibliothecario-archivista compete a manutenção da hibliotheca e do· archivo e todos os trPlaalhos necessarios para seu regular funccionamento.
Art. 1 . 285. O zelador· terá a seu cargo :
a) zelar pela conservação. de todos os moveis, utensilios
e apparelhos co laboratorio;
b) guardar, manter c adquirir: os animaes destinados a
cxperiendas.
Art. 1.286. O quadr{) dos servcnte•s será consti tu ido de duas
categorias: serventes de 1• classe, em numero de quatro, e serventos de 2• classe, em numero de cinco. Os serventes de t•
classe serão nomeados por concurso e· os de 2• classe, pelo director dos Serviços Sanitarios do DisLricto Federal, por proposta do diroctor do laboratorio.
Art. 1.287. Cada um düs funccionarios technic.os, inclusive
o diroctor do laboratorio, terá a seu serviço um servente, que,
além do auxilio technico aos trabalhos de ·sua secção· se encarregará do respectivo asseio, da ·guarda dos apparelhos e
vigilancia dos ..animaes em ·experimentação.
Art. 1.288. Durante o funcci·onamento do Lazareto da Ilha
Grande o Laboratorio Bacteriologico terá· a seu cargo as pesquisas bacteriologicas que ali se fizerem necessarias. Para
esse fim haverá, no Lazareto, o material indispénsavel e será
dcsf acaclo para executar essas pesquisa·s um dos assistentes,
quando fôr nccessario.
Art. 1.289. Quando as circumstancias o exigirem, os funccinnarios tcchnicos do laboratorio poderão ser incumbidos
de cnmmissões scientificas, dentro ou fóra do Di::;tricto Fedcrnl. por doterminação do director dos Serviços Sanitarios
do Distr·ic!o :Federal, ou em virtude de re.quisição de autoridades locacs, com annuencia do Director Geral do Departamento Nacional de Saude Publica e approvacão do Ministro da
Justiça e l'~"';·-~c-ios Intériores, quando ela commissão resulte
de~pe·sa.
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TITULO I

Directoria de Defesa Sanitaria Maritima e Fluvial
CAPITULO I
GENERALIDADES

Art. 1.290. A defesa sar..itaria maritima e fluvial será executada por intermedio da respectiva directoria, que comprehenderá os seguintes serviços technicos:
a) policia sanitaria marítima e fluvial, in~ernacional e
interestadual;
b) serviços sanitarios da marinha mercante;
c) serviços sanitarios dos portos;
d) inspecção dos immigrantes e de outros passageiros que
se destinem aos portos da. Republica;
e) va•ccinação e revaccinação dos passageiros nos portos
do paiz;
f) vigilancia sanita.ria das cidades maritimas ·e fluviaes,
para os effe.itos das medidas de prophylaxia internacional e
interestadual.
QAPITULO l i
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 1.291. A Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e
Fluvial ~terá os seus serviços assim di5'tribuidos:
a) Secretaria;
b) Inspectoria de Prophylaxia Maritima;
c) Inspectoria de Saude do Porto do Rio de Janeiro;
.d) .Inspe~tpria Sanitaria .,da Marinha Mercante Nacional;
C) Inspectorias e sub-inspectorias dos portos dos Estados;
· - _,:-y
f) Lazaretos;
CAPITULO 111
SECRETARIA

!Art.. 1._292. A Secretaria, dirigida por um secretario, de
confiança do direct.or de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial
e .de nomeação do Director Geral do Departamento Nacional
de Saude Publica, terá o seguinte pessoal :
Um i" official;

Um 2"

offic~al;
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Um ajudante de almoxarife;
Dois escripturarios;
Um auxiliar de escripta;
' Dois dactylographos;
Um porteiro;
Um continuo;
Dois serventes.
Art. 1293. Imcumbe á Se.cretaria:
a) preparar todo o expediente das repartições dependentes da Directoria, afim de que seja examinado c assignado
pelo director;
b) preparar e expedir para a Secretaria Geral do Departamento todos os papeis que dependam de process·') naquella
Secretaria;
c) rometter á Secretaria Geral os attestados de frequencia, folhas e contas de fornecimentos;
d) remetter á Secretaria Geral, até o dia 1,0' de cada mez,
as contas de fornecimentos .que houverem sido feitos no mez
anterior;
e) providenciar ·sobre os fornecimentos feitos a todas as
dependencias da Directoria, inclusive hospitaes de isolamento,
lazardos, inspectoria de prophylaxia maritima, inspectoria do
porto do Rio de Janeiro, estações de desinfecção e quaesquer,
outras;
f) receber pedidos e providenciar para fornecimento):! de
material de serviços ás inspectorias dos Estados.
CA:PITULO IV
SERVIÇOS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO

Art. 1.294. Os serviços sanitarios do porto do Rio de Janeiro ficarão a cargo das seguintes dependencias da Directoria: Inspectoria de ·Prophylaxia Marítima, Inspectoria. de
Saude do Porto, Hospital Paula Candido e Lazareto da Ilha
Grande.
Art. ·1.29.5. A Inspectoria de Prophylaxia Marítima terá a
seu cargo:
a) a policia sanitaria das embarcações estrangeiras ancoradas, após a primeira inspecção;
b) isolamento dos casos de doenças transmissíveL, occorridos a bordo;
c) desinfecção e desinfestação de todas .as embarcações
que necessitarem desses processos;
d) administração e conscrvacão de tud~s as embarcações
lJCrleneentes á Directoria;
e) deposito do material necessario aos s.::erviços do porto
do Hio de Janeiro;
f) inspcc<,:.ão medica dus immigranles P. .elos passageiros de
:~" elassc reeolhidos a huspr.xJaria'i ou a outros ]uGacs apropriEJ,dos;
[JJ remoção, de bordo das ernfbarcações dos eacluvcrc:·: clt
pessoas fallecidas de doenca contagiosa.
Leia de 1923- Vol. III
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Art. 1. 296. O pessoal techntoo é administrativo da lnspectoria ficará as'Sim constituído:
Inspectnr;
Cinco ajudantes medicas, dos actuaes, emquânto não
forem aproveitado.:; em outros logares;
iUm administrador;
Dois escripturarios;
Dois guardas sanitarios;
Um continuo;
Um servente.
Paragrapho unico. O pessoal nau ti co ficará constituído
de .accôrdo com o seg·uinte quadro:
Para a tripulação dos vapores:
Dois mestres;
Dois c.ontra-mestre.s;
Dois maehinist.as;
lDois segundos-maehinistas;
Oito foguistas;
12 marinheiros,
Oito moços.
Para a tripulação das lanchas:
Seis mestJ·es;
~Cjnco machinistas;
rum machinista de f classe;
H foguistas;
rrres motoristas de 2 classe;
28 marinheiros de 2n classe.
Para o Dcsinfectorio Fluctuante e Estação de Desinfecção:
Um chefe de turma;
Quatro desinfectadores de 1a classe;
Quatro desinfectadorcs de 2• classe;
Um mechanico;
Quatro serventes.
Art. 1.297. A Inspectoria de .Saude do Porto do Itio de
Janeiro ficará incumbida dos seguintes serviços:
a) primeira ju~pecçã-n me.di~".a de todas as embarcacões
que entrarem no porto do R1o de Janeiro;
b) a vaccinação e revaccinaç.ão dos passageiro!! que desembarcarem:
c) inspécção medica dos passagPiros de 1• e 2• classes, e
primeira inspecção dos immigrantes e passageiros de 3• classe,
afim de impedir o desembarque dos indesejaveis, sob o ponto
de vista sanitario;
d) expedição dos attestados de vaccina para os passageiros vaccinados e revaccinados a bordo.
Art. 1.298. O pessoal technic-o e administrativo da Inspectoria de Saude do Porto do Rio de Janeiro ficará assim constituído:
Inspector;
Oito inspectores de saude do porto;
[)ois escripturarios;
~eis auxiliares acadenlicos do 5° ou 6° ;:\Uno medico;
Beis ·guardas sanitarios;
Dois interprete~;
8

8
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Um continuo;
Dois serventes.
Art. 1.299. Quando definitivamente constituída de accOrdo
com o art. 1. 465, a Inspectoria Geral de Saude do Porto do RiQ
de Janeiro terá o pessoal seguinte:
Um inspector geral;
Oito inspectores de saude do porto;
Um administrador;
Dois inte.rpretes;
Seis auxiliares academicos do 5° ou 6° anuo tnedico;
Dois esc.ripturarios;
Um dactylograpQ.o;
Oito guardas sanitarios;
Um continuo;
Dois serventes e mais pessoal constante do paragrapho
uni co do art. 1. 296.
Art. 1. 300. O Hospital Paula Candido terá o pessoal assim
constituído:
Um director;
Medicas em numero ,que fôr determinado pelo Directo~
do Departamento;
Um pharmaceutico;
Um ajudante de almoxarife;
Um 3° official;
Dois escripturarios;
Um porteiro;
Um machinista.
Art. 1.301. O Lazareto da Ilha Grande terá o seguinte passoal:
1
Um director (em commissão);
Um pharmac.eutico;
Um ajudante de almoxarife;
Um 3° official;
Um porteiro;
Um machinista.
Paragrapho uni co. O lagar de director, em commissão,
será c.xcrciclo por um inspector de saude do porto, proposto
pelo director de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial e designado pelo Director Geral, com approvação do Ministro.
Art. 1.302. As inspectorias do,s portos, em numero de 21,
ficarão assim classificadas :
Inspectorias: Manáos, Belém, Fortaleza, Recife, S., Salvador, Santos e Rio Grande.
Sub-Inspectorías: São Luiz, Atnarração, Natal, Cabedello,
lHaceiô, Araca,iú, Victoria, Paranaguá, S. Francisco, F'lorianopnlis c Porto Murtinho.
Art. 1. 303. O pessoal technico administrativo da.3 insper.torias de saude dos portos dos Estados ficará constituido, de
accôrdo com as suas categorias, do seguinte pessoal:
7 inspeetores;
30 suL-inspectores;
7 secretarias; .
18 escripturarios archivistas;
~3 guardas sanitar~oª •.
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TITULO 11

Serviços technicos a cargo da Directoria de Defesa Sanitaria
Marítima e Fluvial

CAPITULO I
POLICIA

f::L\-='IlT,\11\·IA,

M.\H.ITIMA E FLU\"L\L,
INTERESTADUAL

lNTEHN,\CIONSL

Art. 1.30tÍ. A policia sanitaria maritima e fluvial, internacional e interestadual, visa vrescrvar os portos da Republica
da contaminar.;ão, velas doenças de natureza cpidemica, prove.nientes de outras nações ou de outros Estados do paiz.
Será exercida pelos seguintes meios:
a) Exame e expedição de cartas de saude;
b) Visita e im:pecção sanitarias a bordo.
CAPITULO li
CARTA DE SAUDE

Art. 1. 305 A carta de saude é documento obrig·aLudo a
toda a embarcaçãó que transitar pelos portos nacionaes e tem
por fim tornar conhecido o estado sanitario do porto de procedencia c dos portos de escala. De lia deve constar o nome
da embarcação, o do commandante, o numero de tripulantes
e de passageiros e, finalmente, as condições sanitarias dos
portos de origem e dos de escala.
Paragrapho unico. Além dSJ, carta de saude, o commandantc da embarcação visitada é obrigado a apresentar a lista
completa da equipagem, visada e authenticada pela autoridade
consular brasileira do porto de procedencia, sempre que se
trate de embarcação estrangeira.
Art. ·1.3·016. A carta de sa:udc das emharcaçõ!!S de cabotagem
deve trazer sempre a estatística do obituario da cidade, dPqual procede o navio, na ultima semana ov quinzena, de accõrdo com o modelo expedido pelo Departamento.
§ 1o. Para este fim o inspeetor do porto obterá semanalmente das autorirladr~ Iocaes a lisl a do obituario .com a causa
mortis atlcstada vel•os cl inicos, r organizar-á a sua ·estatistiea,
que será appensa á carf a de saude. No Dist.rietu Fednral, a Inspectoria fie Demographia Sanitaria rorllt'CI~r·ú, para psr:;c fim,
á Direct'Oria de Defesa Sanitaria :\laritima c FluYial, o boletim
impresso da ultima semana ou quinzena.
§ 2°. As e~latü;tica~. de que f.raf.a o paragrapho anterior;
scrãn archivarlas Pnf r·f'gm•s frinwslralnwnfe á Inspeetoria de
Dcmographia Sanitaria do Departamento Nacional de Saude
Publica.
§ 3°. O inspector de ~mude, que fnrnr'ct)r dados ineornpl·Btos, imperfeitos ou erroncos sobre a estati~-ca do obituario,

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

853:

será pas'sivel de penas disciplinares, de accôrdo com a mtu.reza da falta.
Art. 1.307. As cartas de sande estão sujútas a taxas fixadas na respectiva tabella, annexa a este regulamento, e deverão ser pagas em estampilhas, de accôrdo com os dispositivos
legaes, fornecidas pelo interess1ado.
Art. 1.308. São obrigados a apres·cntar carta de saude, por
occasião da entrada em porto brasileiro:
I. Os navios procedentes dte qualquer porto estrangeiro;
II. Os que vierem de porto brasileiro, onde houver inspectoria ou sub-inspectoria de saude.
Art. 1.309. Ficam dispensados de cxhihi(;ão da carta d~
saude:
I. Os navios que viajarem regularmente entre portos do
mesmo Estado;
II. Os vasos de guerra estrangeiros, estacionados em portos brasileiros, que fizerem excursões nas localidades da Republica;
III. Os cruzeiros;
IV. Os barcos de pesca;
V. Os navios que entrarem em arribada forçada, uma vez
que provem o facto;
VI. As embarcações nacionaes com autoridade sanitaria a
bordo.
Art. 1.310. Todo navio {frocedente do estrangeiro, que entrar em porto naeional, deverá trazer carta de saude, expedida pelas autoridades sanitaria~ do porto de procedencia e
dos de escala e visada pelo consul brasileiro no mesmo porto
e nos da escala. Na falta de consul brasileiro, em qualquer
dos port.os ·referidos. a carta de satíde deverá ser visada pelo
consul de nação amiga.
§ 1o. A carta de saúde ficará pertencendo á autoridade
sanitaria do porto de destino da embarcação. Nos portos brasileiros em que o navio tocar. o visto da carta de saude será
Iançiüln pela autoridade sanita•ria do porto.
§ 2°. Si no porto de procedencia. ou nos portos de escalas estrangeiros, não houver repartição de saude, os consules brasileiros pode·rão fornecer ás embarcações que o de~ejarem uma declaração manuscripta. relativa ao e~tado sanitario desses portos; e essa declaração terá nos portos da Republica o valor de carta de saudc legal. Na falta de consul
brasileiro em qualquer dos portos indicados, será válida, para
as autoridades brasileiras. a communiooção manuscri.pta dos
rom:ules estran~eiros. conforme o artigo acima.
~ 3°. Si ainda não houver nos referidos portos autoridade
consular de qualquer paiz, deverão os commanldantes dos navioR prover-se dos rlocumentos que lhes possam indicar com
~r~nrimra as r.ondições sanitarias do porto ou dos portos, submefl.endo tacs documentos. no porto rle e~cala mais proximo,
ao Rxame do conRul brasileiro ou ao de outro consul, afim de
r-onseguirem de~taR autoridades a communicação manuscripta
de Cfl1C trata o ~ 1° deste artigo.
§ 4°. Os navios que viajarem dos port.os de um Est.adn
para os de outro deverão pedir carta de saude no porto inicial
e em todo~ os portos intermediarias de escala.
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Art. 1.311. As cartas de saude expedidas pelas autoridadé~
da Republica, ou por ellas reoebidas, serão classificadas em
limpas e sujas, comprehendendo-se na primeira classe as que
consignem ausencia de cholera, febre amarela, peste bubonica ou typho exantqematico no porto de procedencia, ou
nbs de escala, e sendo consideradas sujas as que registrarem
casos de uma daquellas doenoas na localidade de onde o navio
tiver partido, ou onde houver tocado.
Art. 1.312. Na carta de saude a autoridade deverá declatrar si no logar de e:::q>edicão do mesmo documento reina qualquer doença de natureza epidemica, que possa compromctter a
saude publica.
§ 1°. rQ Director do Departamento Nacional de Saude Publioa poderá considerar sujas, para os effeitos de medidas de
defesa sanitaria, as cartas de saude expedidas de localidade3
onae grassem outras doenças transmissíveis, além das referidas no nrtigo anterior que possam contaminar os portos nacionaes, assim como as cartas de navios que, embora partidos
de portos limpos, tenham tocado em outros contaminados.
§ 2°. Somente será valida a carta de saude que tiver
sido passada nas 24 horas .que precederem a partida do navio,
podendo, porém, a mesma ser revalidada pela autoridade sanitaria que a houver expedido por mais 24 horas, findas as
1quaes perderá todo o 'seu valor.
·§ 3°. O visto consular a que se ref.erc o art. 1.310
será escripto no verso da carta e authenticado com o sello
do consulado.
Art. J .313. Quando, pelas informações ·obtidas e pelo conhecimento exacto dos factos, nenhuma objecção couber aos
dizeres da carta de saude, o visto será simples; no caso contrario, o consul annotará, em seguida ao visto, o que lhe parecer conveniente para rectificação do conteúdo da mesma
carta.
§ 1o. Si a rectificação de uma carta de saude determinar
tratamento sanitario especial em qualquer navio, a autoridade do porto em que tiver logar ó tratamento entregará ao
commandnnte um bilhete sanif;ario, no qual serão referidas
:as operações soffridas e o motivo que as exigiu.
§ 2°. Os navios de guerra das nações amigas terão carta
de saude gratuita.
§ 3°. Ficam adaptados, em toda a Republica, os modelos
appensos a este regulamento, para as cartas de saude, bilhetes
.sanitarios e de livre pratica e de desinfecção, expedidos pelas
a.utoridadcs do Brasil.
Art. 1.314. O commandante de um navio que, á chegada a
qualquer porto nacional. não apresentar carta de saude e o
rói de equipagem visado e authenticado pela autoridade consular braítileira do logar de sua procedencia, quando nenhuma
razão exista que o isente desta obrigação, ou que apresente
carta irregular, será passivel da pena comminada nn artigo
1. 4·44 sem prejuizo de qnaesquer outras medidas sanitarias que lhe possam ser impostas pela autoridade P.ompetente.

. AOTOS DO

PODER EXECU'l'IVO

CAPITULO III
VISITA E INSPEGÇÃO SANITARIA

Art.. L 315. As visitas sanitarias serão feitas nas em bar..
caçõos que chegarem a portos brasileiros o tambem nas quo
permanecerem ancoradas nelles, e terão por fim verificar o
estado de saude dos passageiros e tripulanlcs, as condições do
hygiene de bordo e a existencia do quaesquer factoros que facilitem o desenvolvimento de epidemias a bordo.
Paragrapho uni co. De taes visitas serão dispensadas, salvo
casos especiaes, as embarcações que tiverem a bordo inspectores ou sub-inspectorcs sanitarios, nos termos do presente
regulamento.
Art. 1.316. A' chegada das embarcações, e para o fim de
lhes conceder livre pratica, as visitas sanitarias serão realizadas com a presteza possível, pelas autoridades sanitarias do
porto.
Paragrapho unico. As visitas postE•riores. ás emhar<X'lções
estrangeiras ancorada~. serão realizada::; diariamente, pelos medicos a,judantes.
Art. L3i7. Nos portos etn que não honver autoridade
sanitaria, a primeira visita será feita pela autoridade policial, sàlvb o caso de se tràtar de embarcações procedentes de
porto inficfonado ou· suspeHo. Nesta hypof.hrse n :1utoridnrlB
rolicial intimará a embàrcaoão a se clidgir ao porto mai~
proximo em que haja autoridade sanif at'ia .
Art. 1.318. Nenhuma autoridade aduaneira ou lJOlicial
poderá penetrar a bordo para. exercer sua jurisdieção, Rem
que a autoridade sanitaria tenha concedido livre praf.ica ao
navio.
·
Paragrapho uni co; A bandeira amarela. mantida nu mastro de prôa de um navio, significa estar clle interdicto r~ela
repartição de saude. e só es·ta poderá ::;nspenrler a providencio.;
tanto a capitania do porto, corno a alfandega e a nolicia HilO
obrigadas a re.speitar e fazer respeitar a intf'rdicção.
Art. 1.319. Logo QQe qualquer navi-o e~trangeiro fundear
no ancoradouro de visita, p~ra clle ~n dirü:drá a autorirlade
sanHaria. e1 cheg:~~do á falia. indagará do medico, comnan•
dante ou irnmediato, qual a procedencia do navio, quaE:\'1 o:s
nortos de escala, qual o numero de passageiros o de tripulantes e qual a natureza da carga. Indagará ainda qual o estado
san)~.ario .no momento (la paT'tida e durante a travessia e si
houve epi~ootia durante a viagem .. Sómente a pôs este inter:
rogatorio subirá a autoridade a bordo afim de proceder á
inspecção.
Art. L320. A inspooçüo constará de: a) leitura minu~ionsa
do livro do medico, no qual deverão ser registados, dia a dia,
1otlos os onsos de doença ocoorridos durante a viagem e o
respectivo tratamento; este livro será datado e assignado pela
n.utoridade sanitaria da visita: b) analys~ minucio~a da carta
de saude. que tambem será datada e assignada; c) visita d:.t
enfermaria e alojamentoe de passaf;reiros e tripulantes. afim
de verificar as ~uas oondiçõ~s hygienicas; d) chamada dos
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passageiros que se destinarem ao porto, os quaes serão examinados um por um, afim de serem verificadas as suas condiçôes de saude, si foram vtt.ccinados ou revaccinados, de accôrdo
com o regulamento sanitario, sendo os passageiros de 3a classe
o os immigrantes examinados com maior minucia, afim de
que sejam separados os indesejaveis; e) contagem dos passageiros em transito e dos tripulantes á vista do respectivo
rol visado pela autortdade consular brasileira, quando se tratar· de embarcação brasileira; f) finalmente exame dos tripulantes das embarcações que não tenham medico a bordo.
Paragrapho unico. Si, após este exame, verificar a autoridade sanitaria a verdade das informações prestadas e nada
fizer suppôr qu~ a embarcação esteja contaminada, concederá
immediatamento a livre pratica, mandando arrear a bandeira
amarela.
Art. 1.321. Si o estado sanitario de bordo fôr considerado
bom, mas aehar-se a embarcação em más condições de asseio
e hygiene geral, a autoridade sanitaria ordenará as medidas
que julgar necessarias, marcando prazo para a sua execução,
sem prejuízo, comtudo, das outras visitas - aduaneira, policial e postal - e do desembarque dos passageiros, nem da
communicação do pessoal de bordo com a terra.
§ f o. No caso do não cumprimento dessas ;,11edidas, será
recusado bilhete de livre pratica. ficando a embarcação sem
direito á carta de saude, quando de novo tiver de sahir.
§ 2°. Si as informações do estado sanitario de bordo não
forem satisfactorias, a autoridade sanitaria não penetrará no
navio e o intimará a seguir para a estação de desinfecção
mais proxima.
§ ao. Si as informações forem satisfactorias, mesmo que
o navio proceda de porto smmeito on infeccionado. a autoridade sanitaria entrará no navio e procederá á 1nspecção:
a) si, pela inspecção, a mesma autoridade verificar que
as informações não foram exactas suspenderá o servico. intimando o commandante a conduzir o navio á estacfio de desinfecção mais proxima, quando a defesa sanitariâ do porto o
exigir;
b) si, porém, pela inspeccão verificar ser bom o estado sanif.ario de bordo, dará livre pratica ao navio, immediatamente ou apos tratamento q11~ .inlgar nec~ssario, attl~n
dendo ás más condiçõe::; sanitarias dos portos de procedencia
ou dos de escala;
c) si, durante a inspecção a autoridade sanitaria encontrar algum doente que necessite remoção requisitará á Inspepital de isolamento, caso se trate de doença contagiosa; tra:tando-se de doença commum a guia s~rá dada ao commandante. que promoverá ·a remoção do doente para qualquer
hospital ou casa de saude;
d) si o doente a que se refere a lettra anterior fôr passageiro em transito, ou tripulante ()e emharcacfí.o p,sf.rar.geira,
a remoção será feita sómente a pedido do commandante ou de
pessoa interessada que, por escripto, se responsabilizará pelas
despesas de seu tratamento no hm;pit.al de isolamrnto e pelo
seu reembarque para o porto de de'stino.
Art. 1.322 Todrus as vezes que a autoridade sanitaria e
seus auxiliares tiverem de penetrar em navio procedente de
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porto infeccionado ou suspeito, tomarão as cautelas necessarias para evitar o contagio.
§ 1o. Si não forem tomadas estas providencias, e no caso
de se verificar que o navio está infeccionado a autoridade
sanitaria, e bem assim as pessoas que houverem communicado
c,om o dilo navio, ficarão mantidas em isolamento até que
deü.cm de ser perigosos ou suspeitos como element0s de contag-io.
§ zo. A embarcação que conduzir a mesma auteridade de
volta do navio, içará a bandeira amarela á prôa e declarar-se--á intcrdicta, até que o chefe de serYit;o determine o
que fôr de mjstér.
§ 3°. Quando as informaç.ões fornecidas á autoridade sanitaria forem falhas em pontos que não sejam essenciaes á
defesa sanitaria, a inspecção medica será levada a termo e a
carta do :mude pode!'lá ser visada, sendo, porém, multado o
commandantc na fórma estabelecida neste regulamento.
§ .to. Na hypothese do § 2", lettra a do art. 1. 321 a carta
de saude, sequestrada pela autoridade sanitaria, Jerá remettida ao medico da estação de rdesinfecção, que a restituirá ao
commandante, depois de terminado o exame rigoroso ou de
findas as operações sanitarias, si fôr caso disso. O mesmo
medico visará a dita carta e inscreverá no bilhete de livre
pratica a nota do tratamento que o navio houver soffrido ..
Esse bilhete ficará pertencendo ao commandante.
§ 5°. Si o porto em que taes operações c exames se pra- ·
ticarem fôr o terminal da viagem, a carta de saude que o
navio houver trazido pertencerá á Inspectoria de Saude.
Art. 1.323. Si, por occasiíLo da visiba sanitaria ao navio
o inspcctor de saude verificar que o mesmo não póde atracar
sem prévio tratamento sanitario, fará disso sciente o commandante, a quem entregará o bilhete de intimação nesse sentido. No porto do Rio de Janeiro o inspector de saude fará
a intimação ao commandant.e e reqn isitará ao inspector de
Prophylaxia Maritima, por cscripto, a execução {]a medida necessaria.
§ 1o. O commandante deverá declarar si quer ou não
submetter o navio ao tratamento sanitario. Na primeira hypothese, o tratamento será realizado com a maior urgencia,
scnrto fornecido o respectivo cert.ificado; e na hypothese da
recusa ao tratamento sanitario será impedida a atracação, não
sendo permitt.ido o desembarque de passageiros em transito
ou o de tripulantes. As providencias desse paragrapho e as
do respectivo artigo dependerão da natureza da doença que
se procure evitar.
§ 2°. Quando fôr impedida a at.racação pf)!a recusa do commandante ao tratamento sanitario, poderá haver recurso para
o director, que dc.cidirá o caso, ouvida a autoridad8 sanitaria que houver determinado a providencia.
~ 3o. Si o navio atracar ao cács, sem perrni~silo ela autoridade snnif.aria, será o respectivo commandante multado e
intimado a desatracar no pra:w fixado pela mesma autoridade.
Art. 1. 32 'L Para que seja feito eom a net:cssaria r~antela e
regularidade o serviço de inspecc.ão sanitaria a bordo, haverá
em cada porto um ancoradouro de visita, um de vigilancia e
um de isolamento.
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AF,t. L 325. O ancoradouro de visita é destinado á. visita
externa; o de vigilancia, ao serviço de vigilancia provisoria e
ao expurgo das embarcações que necessitarem taes medidas:
o de isolamento, será determinado nas e.stações quarentenaria·s
(lazaretos) .
·
Art. f . 326! O ancoradouro de visita será fixado pela autoridade sanitaria do porto, de accordo com a respectiva Capitania.
TITULO III

Irtspectoria Sanitaria da Ma.rinha Mercante
CAPITULO I

Art. 1..327. Toda embarcação nacional que navegue nas
costas do Brasil com mais de fOO toneladas de registro ou que
trafegue em rios, canaes e lagôas, com mais de 250 toneladas, é obrigada a ter medico a bordo, desde que transporte,
effectiva ou accidentalrnente, passageiros, e consuma mais de
48 horns da sua viagem total~
Pat'agrapho unico. O medico de bordo terá a designação
de inspector ou sub-inspector sanitario marítimo. conforme a
categoria da embarcação.
Art. 1. 328. As embarcações naeionaes que fizerem a
nav.egação para o estrangeiro terão tambem a s.eu bordo inspector ou sub-inspector sanitario marítimo.
Art. 1..329. Para o cumprimento das obrigações assumidas
pelo Bra-sil na {k)nven,ção. Sanitaria de Montevidéo, promulgada pelo decreto n. f4, 719, de '9 de março de 1921, poderá o
Governo Brasileiro designar insp·ect·ores e sub-ins;pectores
sanitarios marítimos. para qtuaesquer embarcações~ nacionaes ou estrangeiras nella previstas, que gozarão assim das
vantagens deste regulamento, devendo ser communicado a
todos os paizes signatarios da referida convenção por intermédio do Ministro das Relações Exteriores, o nome do
inspector ou sub-inspector, e a data da sua designação.
Art. 1. 330. Para as .embarcações nacionaes, que se destinarem tt portos estrangeiros, poderá ser designada mais de
uma autoridade sanitaria, sempre que tal medida seja imprc~cindivel.

Art. 1. 33,1. Os navios nas condições dos artigos anteriores terão guardas enfermeiros sanitarios maritimos, que auxiliarão o serviço dos inspectorcs e sub-inspectores sanitat•ios mar i t.imos.
Art. 1. 332 Nas embarcações nacionaes de carga, em que
não é exigida a presença de inspectores ·ou sub-inspectore3
sanitarios marítimos, haverá guardas enfermeiros marítimos.
Paragrapho unico. Desta exigencia serão dispensadas,
cotn exccpção dos casos previstos nos artigos anteriores, ao;
embarcações que possuam entre seus tripulantes algum diplomado por qualquer escola reconhrcida de enfenn'3iros
sujeitos todavia á fiscalização dos serviços sanit.arios da Saude
Publica,
o
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Art. L333. Na hypothes·e dos arts. 1.329, 1.33ü, 1.331,
1. 332 e 1. 333, dev·erão as emprezas, proprietarios e afretadores das embarcações, dirigir-se á Inspecwria Sanitaria da
Mariil!ha Mescant·e, com a antecedencia mínima a de 48 •horas,
solicitando-lhes designação de autoridade sanitaria para sua
!'rnbarcação.
CAPITULO 11
:Art. 1 . 33 4. As embarcações nacionaes, com inspector ou
sub-inspector sanitario marítimo, nomeado de accôrdo com
este regulamento, são dispensadas da carta de saude e das
visitag obrigatorias dos inspectores e sub-inspeotore·S de
saude dos portos, mas ficam sujeitas ao passe sanitario da
Inspectoria Sanitaria da Marinha Mercante ou do inspector
ou sub-inspector de Saudc do porto inicial, easo não seja este
o do Ilio de Janeiro.
§ 1o. Sem esse passe os navios cargueiros não poderão
tambem ter carta de saude.
§ 2°. Sem embargo da disposição anterior, taes embarcações pode.rão ·ser visitadas pela autoridade sanitaria do porto,
quando esta suspeitar das suas condições sanitarias ou quando
o inspector sanitario marítimo achar necessaria tal visita.
§ 3. Quando o in·spector ou sub-inspector sanitario marítimo julgar necessaria a visita, deverá solicitai-a, usando o
serviço radio-telegraphieo de bordo, e fazendo, ao entrar no
porto, içar n0 maotro da prôa do navio, o signal convencionado.
§ 4.0 Quando fôr apenas necessaria a desinfecção, ou
qualquer outra providencia que possa prescindir da visita,
devrrá o inspector ou sub-inspector sanitario marítimo reqnisit.al-a, por meio do signal convencionado, que fará içar
no mastro da prôa, ou por escripto, mas sómcnte depois de
desembaraçada a embarcaçã.o pela Alfandega e pela Policia.
§ 5. iNo caso de suspeita acerca do estado sanitario da
embarcação, poderá o inspector ou sub-inspector do porto
prohibir a sua communiração com a terra, si aquclla suspeita
assim o justificar, solicitando qualquer tratamento 'sanitario
que .iulgar conveniente.
Verificada a hypot.he.se deste paragrapho, a autoridade
.sanitaria do porto dará sciencia immediata ao commandante
do navio, por escripto.
Art. 1. 335. As em prezas de navegação, os pro'prietarios e
afrcladores de navios mercantes nacionr.es, pagarão, de
accôrdo com a tabella ànnexa a este regulamento, os
vencimentos dos in•spectores, sub-inspectores sanitarios
marítimos e enfe:::-meiros, destacados a bordo de suas embarcacõcR. on qualqu~r Berviço analogo, depositando, para o cumprimento des~.as obrigações, préviamente, por mez ou por semc:::tre, no Thesouro Nacio'Ilal, a sorrnna correspondente.
Art. 1 . 336. Igualmente, as emprezas de navegação, proprietnrios e afretadores de navios mercantes, nacionaes ou
estrangeiros, pagarão as diarias das autoridades sanitarias
destacadas em seus navios, em virtude de disposições dc:;rl,a
rcgu lamento. variaveis essas diwrias conforme a lotacão do
0
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navio e a dis,tancia a percorrer, depositando p:réviamente, e
por viagem, a sorr:ma a ellas corespondente, no Thesouro Nacional.
Art. 1 . 337. As empreza>:~, os propwietarios e afretadores
de navios mcreant.es nacionaes, são obrigado9 a introduzir
em suas embarcações as modificações indicadas pela Inspectoria Sanitaria da Marinha Mercante, tendente.s a melhorar as
condições sanitarias de bordo.
Art. 1. 338. Essas mudificações consistirão, sobretudo, em
melhorar os alojamentos dos passageiros dr equ;pagem, a~
enfermarias. os depositas de viveres.
Art. 1 . 339. As C0nJpanhias, proprietari·OS e afretadores
de navios mercantes nacionaes, deverão requi.sitar á Inspectoria
Sanitaria da ~Tarin'ha Mercante o desembarque do inspector ou
sub-inspector sanittario marítimo e do enfermeiro, uma vez
que o navio, por motivo de obras, tenha de estacionar no
porto rlo Rio rlr .TnnPiro pot' prazo mínimo dl' 1f) dia R.
CAPITULO III
Art. 1. 340. A Inspectoria Sanitaria da Marinha Mercante
será superintendida por um inspector, c·hefe do serviço, nomeado por decreto.
Paragrapho unjco. A Inspectoria terá um assistente, nomeado pelo Ministro, o qual auxiliará o inspector nos serviços technicos a seu cargo, podendo ainda ser destacado para
qualquer outro serviço technico da Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial.
Art. 1. 341. O inspector ficará subordinado directamente
á Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial, sendo
substitu ido, em seus impedimentos, por um dos inspectores de
Saude do Porto do Rio de Janeiro, mediante designação do
Ministro da Justiça e Negocio:.; Interiores .
Art. 1. 342. Os inspecttores e sub-insprctorcs. sanitarios
marit.imos serão nomrados em commissão. apóí> concurso de
prôvas de hahilitação, realizado de accôrdo com este regulamento.
Só se -poderá candidatar aos cargos de inspectores e subinsp·rctorcs sanitarios maritim!oc;:, insr.r'PVf'ndo-sP Plll roncurso, o cidadão que provar :
i) ser diplomado em medicina por qualquer das faculdades officiaes ou equiparadas da H.epublica;
2) ter menos de 40 annos de idade;
3) ter carteira de reservista do exercito ou da armada,
ou documento que a suppra, quando menor de 30 annos.
Art.. i. 3~3. As nomeações para inspector ou sub-ins·p,ector sanitario marítimo serão feitas dentre os que obtiverem a classificação em conc~!rso e p-or po'rtaria do Ministro
da Justir,a e .Negccios Interio~es.
Art. 1.344. A Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e
Fluvial .organizará a relação completa dos inspectores e sub. inspeetores sanit.arios marítimos, remettendo-a a todas as in. ~pectorias e sub-lnspectorias de saude íl'Os portos dos Hstados.
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Art. 1. 345 .. A distribuição de inspectores, sub-inspectores·
e enfermeiros, por embarcações, será feita pelo chefe do serviço, de accôrdo com a tabella previamente approvada pe.lo
director da Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial, para os
navios que, conforme a lei estabelece, estejam na obrigação
de manter autoridade sanitaria a bordo.
Art. 1. 346. Serão só mente nomeados enfermei.ros os brasileiros e as brasileiras maiores de 2•4 annos e menores de 40,
que apresentarem attestados da sua idoneidade moral e
technica para o cargo, figurando como idoneidade technica a
prova de haver servido em hospitaes que recommendem
a
sua capacidade, sem preterição das provas de habilitação realizadas em um dos hospitaes do Departamento Nacional de
Saúde Publica.
Paragmpl1o uni co. ·rerão pr.cferencia para o cargo, os enfc.r·meiros diplomados pelo Departamento Nacional de Saude
Publica ou por outra escola de enfermeiros federal.
Art. 1 . ;147. Os candidatos a enfermeiro·, menores de 30
annos, devcr·ão apresentar caderneta de reservista do exercito
ou da mat'lnha.
Art. L. 3.18. ll.nlcs de designados, os inspectorcs c sub-in-·
speetores sanitarios, os enf·ermeiros c enfermeiras deverão
ser submettidos a exame de sanidade, realizado eom o fito
de ve-rificar se soffrem de doença eontagiosa ou de outra enfermidade que os ifllhabilite para o exercício do cargo.
Art. 1. 349. As autoridades sanitarias e os enfermeiros
designados para servir a bordo das embarcações não farão
parte da tripulação.
Art. L 350. O expediente da Inspectoria Sanitaria da Marinha Mercanft' será realizado na Secretaria da Dircctoria de
Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial.
CAPITULO IV
Art. 1. :33·1. .Ao Inspcetor compete:
I, designar os inspectores e sub-inspectores sanitarios
marítimos e. os guardas enfermeiros, para embarcações nacionaes em viagem, ou para outros serviços necessarios, nos termos deste regulamento;
li, fisealizar o cumprimento da·s disposições regulamentares, referentes aos serviços sanitario~ das embarcações,
realizados pelos ins!Peetores e sub-inspectore.s~ sanitarios e
enfermeiros;
III, encaminhar ás respectivas cmpre.zas de navegação,
aos proprietarios de embarcações ou aos afretadores, as intimações feitas pelos inspootores e sub-inspce.tores sanitarios mari1imos, quando em serviço nesses cmhal'cações;
IV. fisealizar os depositos de medicamentos, de desinfectantes, apparelhos, material de desinfecção e material cirurgico, existentes a bordo e fazer, por iLtermedio de um ou
mais funccionarios medico~. a fiscalização dos generos alimentícios a bordo dos navios cargueiros e outras dependeneiaj marit.imas das compa:nhias onde se encontrem;
V, verificar a escripturação ::mnilaria \le bocdo. rub1 1cando as suas paginas;
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VI, r~p:resentar os serviços a seu cargo junto ás emprezas
de navegação, proprietarios ·ou afretadores das embarcações
sujeitas a este regulamento;
Vi:I remetter, mensalmente, á Directoria de Defesa Sanitaria Màritima e Fluvial os relatarias das viagens, apresentados pelos ins.pectores e sub-im;pectores sanitarios marítimos, indicando as provide!ncias que dos mesmos resultarem
necessarias;
VIII, apresentar á Directorias de De,fesa Sanitaria Marítima e Fluvial um relataria annual de todos os s•erviços a
seu cargo.
:Art. 1. 352. São deveres do inspcctor ou sub-inspector
sanitarios maritímo's:
I, cumprir e fazer cumprir a~ disposições regulamentares do Depar-tamento Nacional de Saude Publica, assim
como as instrucções que lhes forem dadas pela Directoria de
Defesa Sanitaria Maritima e Fluvial;
li, prestar serviço~ profissionaes aos passageiros e tripulante~;

1
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III, manter em dia a escripturação dos livros de bordo,
registando em um delles, que será denominado Diario de bordo,
da autoridade maritima, todas as occurrencias da viagem,
relativas ao· estado sanitario, mencionando tambem todos os
casos de doença·s observados, quaesquer que sejam, infectuosas, suspeitas ou não, annotando, ainda, a marclia da
molestia, dia por dia, e as providencias tomadas, ínclusive o
receituario, sem omissão da menor circumstancia;
IV, consignar, em outro livro, ag observações e informações relativas ao estado sanitario dos portos de escala;
V, inspeccionar diariamente toda a guarnjção, visita'lldo
as dependencias do navio em companhia do cnmmandante
ou immediato, para se informar das condições de hygiene de
bordo e determinar as providencias necessarias. Nesta visita de inspecção prestará particular attenção á agua potavel
destinada ao abastecimento do navio, verificando-lhe o estado de conservação e a maneira da sua distribuição; observará, outro·sim, as condições de ventilação, illuminação e
cubagem nos alojamentos e a conservação dos generos alimentícios; fiscalizará os depositas d'agua, de maneira a evitar que
nellcs se formem fócos de larvas ele mosquitos, applicando as
medidas sanif.arias destinadas a impedi·r a proliferação dP~tas:
VI, assistir á matança do gado, regei tando, sempre, a
carne que lhe parecer nociva ou impropria tú alimentação;
examinar todos os gcneros alimenticios, especialmente os de
conserva, destinados ao consumo dos passageiros e dos tripulantes, regeitando os ~mprestaveis e nocivos ;
VII, verificar o •perfeito funccionamcnto dos frigoríficos
de boroo;
VIII, visitar diar~amente, tantas :vezesi quantas f;orem
necessarias os doentes recolhidos á rnfermal'ia de bordo e os
passageiros' que ~e mantivPrcm em scns }Jf~liehe~1, camarotes
on macas;
IX. isolar, na enfermaria de bordo, os doentes acornrneltido·s de doença contagiosa ou suspeita, applicando-lhc::,• tratari1ento conveniente;
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X, realizar desinfecçõés e desinfe!tacões durante a
viagem, · toda a vez que as mesmas se tornarem necess.arias.
Em relatorio pormenorizado deverá explicar quaes os trami t.es da operação realizada;
XI, impedir que o navio proveniente de. porto inficiohado
ou suspeito, atraque ao cães, sem prévio tratamento sanitario,
quando este se faça indicado;
.
XII, organizar, sempre, a lista dos passageiros, consiprocedencia, o destino e a residencia do passageiro, entregando-a :á autoridade sanitaria do porto em que. tiverem os
mesmos de desembarcar;
XIII, fazer cumprir todas as determinações, relativas á
prophylaxia da varíola, executando a vaccinação anti-variolica, e verificando-a, nos casos em QUe fôr attestada por outrem, de accôrdo com o disposto neste regulamento;
XIV, impedir o embarque de passageiros ou tripulantes
doe.ntes quando sua presença a bordo possa pôr em risco a
!Saude. das demais pessoas presentes na embarcação;
XV, não permittir o embarque de casos de doenças infecto-co'ntagiosas, excepto quando para tal receba ordem exgnando nella, com letra clara e comprehensivel, o nome, a
pressa da Directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial;
XVI, verificar o numero de passageiros de terceira classe,
que nunca deverá exceder o determinado pela tahella da directoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial;
XVI1I, fiscalizar as condições sanitarias da embarcacão
antes da sua saida, com a antecedencia indispensavel para solicitar as providencias que se tornarem nece.ssarias;
XV1H, apresentar, no fim de cada viagem redonda, ao
Inspector, um relatorio circumstanciado de tudo quanto nella
occorrer;
XIX, dirigir e fiscalizar o guarda enfermeiro maritimo,
em todas as suas obrigações;
XX, permanecer, diariamente. duas horas, em lo,gar adP.quado de bordo, para dar consultas aos passageiros e tripulantes;
XXI, registrar a mortalidade de ratos, quando houver, à
tomar immediatamente as necessarias medidas de precaução;
XXII, respeita,r a disciplina de bordo, inclusive quanto á
côr do uniforme do dia;
XXIII, registrar no livro de bordo a falta de cumprimento
das determinações de ordem sanitaria;
XXIV, fornecer, por escripto, ao commandante, as especificações das medidas sanitarias;
XXV, consignar as intimações que devam ser feitas ás
companhias e apresentai-as ao inspector;
XXVT, obter, nos portos, onde o navio tocar, as respectivas estatisticas demographo-sanitarias da ultima semana ou
quinzena;
'
Art. 1. 353. São deveres do guarda enfermeiro maritimo:
I, obedecer a todas as dete.rminações dos inspectores ou
sub-inspectores sanitarios dos portos, quando no navio não
haja autoridade sanitaria.;
II, zelu p.ela conservação e limpeza do material cirurgico e clinico de bordo;
1
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UI, zelar pela limpeza da enfermaria de lborxlo;
:rv, pre.star ·soccorros de urgencia aos passageiros e tripulantes, nos casos de accidente, de doença ou de qualquer:
outra occurrencia morbida, como ve·rtigens, syncopes, ataques, etc.;
V, tomar a temperatura dos doentes duas vezes ao dia
e registal-a em um livro adequado;
VI, fazer curativos nos passageiros tantas vezes quantas
se tornarem nece.ssarias;
VII. fiscalizar o isolamento dos doentes contagiosos;
VIII, prestar soccorros aos recem-nascidos c ás [>ucrperas;
IX, fiscalizar o cumprimento das dietas indicadas pelo
medico;
X, evitar que se formem, nos re·servatorios de agua do
navio, depositas de larvas de mosquitos;
XI, exercer todas as demais attribuições propria::; do seu
cargo e profissão.
Art. 1. 3'54. Os inspectores, suh-inspectores sanitarios
marítimos e guardas enfermei:--os, são obrigados a usar, a
bordo, uniformes, de ac~côrdo c:J'm os modelos annexos a este
regulamento e approvados pelo Ministro da Justiça e Negooios
Interiores.
CAPITULO V

Art. 1. 355. Os navios construidos ou adquiridos após a
promulgação deste regulamento, terão enfermarias para tratamento e isolamento de doente.s com capacidade proporcional
ao numero de passageiros e tripulantes que conduzirem.
Art. 1. 356. Tarnbem serão os navi·os, nas condições, do
art. 1. 355, providos de ~:;stufa de desinfecção a vapor d'agua,
alpparelho destinado á matança de ratos pelo anhydrido sulfuroso ou por outro qualquer systcma efficaz, e vaporizadores de formal.
Art. 1.. 357. O provimento da pharmacia de bordo será
determinado pela tabella (B) annexa a este regulamento,
quando se tratar de navio para passageiros, que faça navegação de cabotagem; pela tabella (C) quando conduzindo
tambem passageiros, realizar viage.ns de longo curso; .e pela
tabella (D), quando fôr embarcação de carga.
Art. 1. 358. O material cirurgico necessario aos navios
mercantes nacionaes está especificado na tabella (B) annexa
a este regulamento, para os navios de passageiros que fizerem
a navegação de cabotagem; na tabclla (C), para as embarcações
destinadas -á navegação de longo curso; na tabella (D), para
os navios de carga.
Art. 1.359. Os navios da marinha mercante, qualquer
que seja a sua categoria, terão dernsilo's de desinfectantes, de
accôrdo com a tabclla (E) annexa a este regulamento.
CA Pl'l'ULO V l

Art. 1. 360. Os inspoct•n·e-s, sub-inspectores sanitarios
maritimos e guardas enfermeiros. ficam sujeitos á disciplina
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de bordo o :i autoridade administraliva elo euntmandanlo. salvo
nos assumplo.::; de ord_em sanilaria.
·
§ 1." No que diz rcspúto a providencias de ordem saniíaJ·ia, o commandante fica obrigado a cumprir as rosoluç.õm;
do insJwctor ou sub-insJwcLor sanitario marítimo, que rept·csenf a, a bordo, como autoridade sanilal'ia, o Departamento
Nacional de Saude Publica.
§ L.~ O commandante da:-; cmlnrcaç3es de que trata o
presente regulamento poderá, quando julgar nec.es:-;ario, levar
ao conhecimento da inspcctoria sanitaria da marinha mercante,
as fallas ou as irregularidades dos inspectorc~· ou sub-inspectoros sanitarios, no desempenho das respectivas attribuições,
e estes, a seu turno, deverão responsabilizar o commandanto
pe-rante o mesmo inspector pelas difficuldadess que encontrarem no desempenho do suas funcçõcs. De taes fact.os será
dado conhecimento ao Dircctor da Defcza Sanitaria, Maritima
e Fluvial, para resoluçãp superior.
Art. 1. 361. Os commandantes dos navio·s facultarão ás
autoridades sanitarias de bordo, o uso do tclegrapho sem fio,
para que dcUe usem em obj·ecto de serviço, sempre que lhes
for nccessario.
Art. 1. 3G.2. Os cornmandantes cumprirão todas as determinações da autoridade sanitaria de bordo, exigidas pelas disposiç·5es deste regulamento.
Art. ,f. 363. Pela inJfracção de disposições relativas ao
serviço sanitario da mar.inha mere.ante, em que incorrerem,
as compaahias, os proprietario's, afretadores e commandante::;
de navios. serão passíveis das pe11as e~tatuidas no art. 1.144
deste regulamento.
Art. 1. 364. Os inspectores e sub-inspectores sanitarios
mar i ti mos, e os guardas e enfermeiros, estão sujeitos ás penas
administrativas de suspensão .e demissão, quando faltarem ao
cumprimento de seu dever e deixarem de executar as determinações deste regulamento.

TITULO IV
Observação e vigilancia medica
CAPI'fULO UNICO

Al'l. 1. 365. Os passageiros de navios procedentes de
r·o·rtos contaminados, e quando o navio fôr suspeito de infeccã·o
ou estiver ir.fectado, ser.ão submettidos á observação ou vi-

gilancia medica, até terminar o prazo maximo de incubação
da doen~~a cuncndo as despczas por conta do governo.
§ 1. o A observação será realizada em casos especiaes,
quando as medidas sanitarias não offerecerem, a criterio da
[!.uturidadc, garantia bastante para a defesa do porto.
§ 2°. Esta observação será feita a bordo de um navio,
ou em local apropriado, e terá sempre duração minima, variavel, de accôrdo com o período de incubação da doença.
Leis de 1923- Vol. III
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Art. 1.36·6. A vigilancia medica será exercida nas seguintes condições:
a) nos portos em que exista serviço organizado, as autoridades sanitarias do porto enviarão ao cihefe da hygicno de
terra, logo no dia do desembarque, a lista dos passageiros com
a relacão circumstanciada de todos os factos que interm;sem
á boa execução da vigilancia. Neste caso, a vigilancia será
realizada de accôrdo com as regras estabelecidas no regulamento dos serviços sanilarios terrestres;
b) aos passageiros procedentes de portos infectados scl'á
fornecido, quando o director julgar conveniente, o passapoi'Lc
sanitario, de accôrdo com o modelo annexo. O mesmo passaporte será fornecido, no porto de chegada, aos passageiros que
viajarem em navios infectados e que se destinarem a outra!i
localidades;
c) nos portos em que não houver repartição de hygienc
terrestre, a vigilancia sanitaria será executada pela inspectoria ou sub-inspectoria de Saude do Porto. Para isto o inspector de saude do porto fará com que a vigilancia seja realizada
diariamente no domicilio do communicante, ou na sédc da
repartição;
d) quando a autoridade sanitaria verificar a occurrencia
de doença nos comniunicantes, sob vigilancia, providcnciarú
immediatamente para que seja realizado o isolamento. o to~
madas as outras providencias indicadas;
e) quando, por deficiencia de meios, as medidas prophylacpcas não puderem ser definitivas, o inspector do porto
communicará o facto, C'Om a maxima urgencia, ao dircctor de
Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial, para que este resolva
sobre o modo de agir com maior efficacia.
Art. 1. 367. As companhias ou proprietarios de navio's
terão obrigaçfio ele enviar á repartição de hygiene terrestre,
por intermedio da autoridade sanitaria do porto, uma lista
completa dos passag-eiros que dcscmhnrearcm, sua pro'cedcneia,
residcncia futura ou destino que pwct.cndorcm tomar.
Paragrapho unico. O passageiro que der indicação falsa
de sua residencia, ou não comparecer ao local indicado para
ser submctticlo á vigilancia medica, será passível da multa
de 1.00$ a 500$. Para tornar effectiva esta medida, a autoridade sanifaria requisitará o auxilio da policia, para descoberta do destino de taes pessoas.
TITULO V

Serviços sanitarios dos portos
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GlmAES

Ar!.. 1 . 8fi8. O serviço eanita1·in JHL~ ''"~''o~ 1; l'eal iza1lo:
a) no fiio de Janeiro. rlcla TnspccUwia do Prophylaxia

1\laritima;
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b) nos Estados, pelas inspectorias ou sub-inspectorias
de saude locaes.
Art. 1. 369. Os serviços sanitarios nos portos co'nstarão
de:
a) policia sanitaria das embarcações ancoradas;
b) isolamento, desinfecção, desinfestação o outras medidas prophylacticas;
c) a~sistencia medica e hospitalar aos homens du mar
IJU occonencia de epidemias.
Art. i.J/0. A poliíjia sanHaria das embarcações ancora•las, o que tenham sido desimpedidas pela Inspectoria do
baudc do Porto, tem por fim:.
I, averiguar do estado de saude das tripulações dos nasvios fundeados c das condições geraes de hygieno das embarcações;
li, providenciar no sentido do melhorar c conservar as
boas condi cões sanilarias dos na.v i os;
III, estabelecer medidas, para a conservação da saude
da equipagem e a defesa da saude publica em geral.
IV, fiscalizar a execução de todas as medidas determinadas pela primeira inspecção sanitaria.
§ 1". No porto do Rio de Janeiro a policia sanitaria das
cmbamações ficará a cargo da Inspectoria de Prophylaxia
l\laritima, e será realizada pelos medicos ajudantes, depois
que as mesmas embarcações tenham sido desimpedidas pela
Inspeetoria de Saude do Porto; nos Estados, pelas inspcctorias c sulJ-inspoctorias respectivas.
§ 2°. Os serviços acima referidos serão executados sob
as seguintes condições:
a) em épocas normaes as embarcações serão visitadas
uma vez por dia, pelo medico ajudante, e em ópoca de epidnnt ias as visitas serão realizadas do accôrdo com as exigencias do serviço;
b) as visitas do policia sanitaria serã,o iniciadas ás nove
lwl'as da manhã, devendo ser visitados, em primeiro logar,
os navios que houverem içado o signal de doente a bordo;
c) os modicos ajudantes farão plantões diarios (dois em
cada plantão) para a realização dessas visitas, e do outros
sorvi(;os que lhos sejam affeetos pelo inspector de Prophylaxia Marítima, plantões esses realizados nas mesmas condif.:Õt~s dos da Inspectoria de Saude do Porto do Hio do Janeiro;
d) nas visitas, a. autoridade sanitaria fará inspeccão de
tudo o navio, examinando a aguada, os alimentos, o tudo
,quanto se relaciono com a !Jygienc do navio, o possa influir
na saudo das pessoas que nellc estiverem, sendo passíveis de
HuJlf.a do 200$ a 500$ e o dobro nas reincidcncias, os commandanf t's que mantiverem as suas emha,rcações c·m mús condições do asseio ou fornceercm alimentos dcterioJ"ados aos pass;Jgc~ii'Os o tripulantes;
e) providenciará, a mesma autoridade, sobro Lodos os
a:-;smnplos quo estiverem na sua alçada, levando ao conhccimonf o du inspoctor de Prophylaxia os factos que exijam providcneias de maior relcvancia, intimando os directores ou
(~mprczas de navegação e propricLarios do ombarcacõcs, fie;ntrlo os in frac{orcs sujeitos ás multas respectivas, sendo
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negada carta de saude á embarcação, cujo responsavel, multado pela segunda vez, não haja cumprido a intimJ.ção;
§ 3o. Em época de epidemias, quando fôr consideravel o
numero de doentes existentes nas embarcações ancoradas, o
inspector de Prophylaxia Marítima poderá determinar aos
medicos ajudantes que pernoitem em plantões, de modo a
acudir a qualquer chamado de bordo, ou seja para prestar
soccorros medicos ou para receber doentes que houverem de
ser enviados aos hospitaes de isolamento.
Art. 1 .371. Quando em algum navio ancorado se manif.estar um caso de <loenç·a, transmissível ou não, deverá o commandante içar o ~'.ignal respectivo, 'que eonsistirá na bandeira
da nacionalidade do navio no mastro de prõa.
§ 1. Os commandantes não consentirão que seja removido
para terra qualqure doente, sem a devida licença da autoridade
sanitaria, exceptuados os casos de accidentes traumaticos.
§ 2°. Nenhum medico poderá ir a bordo de navio fundeado, para examinar e tratar doente, sem licença prévia da
autoridade sanitaria, a qual será informada da natureza dos
casos occorridos.
§ 3"'. Quando, a bordo de qualquer navio ancorado, houver
casos de doença commum, a autoridade procurará firmar o
diagnostico, communicando-o ao commandante, que fará tratar o doente a bordo ou em terra, conforme lhe aprouver. No
caso de ser o doente removido para algum hospital de terra.
a autoridade sanitaria fornecerá a guia, na qual dará as
informações que julgar convenientes ao jrdzo clinico. Essa
guia é indispcnsavel para que qualquer doente de bordo seja
admittrdo nos hospitaes communs.
§ 4°. Quando o doente de bordo estiver sendo cuidado
por algum outro medico, este poderá fornecer a guia de que
trata o paragrapho anferior.
§ 5°. As autoridades sanitarias de terra, quando necessario, poderão fazer examinar os doentes de bordo recolhidos
aos hospitaes communs. removendo-os para estabelecimentos
de isolamento, caso verifiquem tratar-se de doença de natureza epidemica.
.
§ 6°. Si o medico assistente do doente de bordo, que expedir a guia para o hospital, occultar a natureza epidemica
da doença, incorrerá na multa de 500$000.
§ 7°. O medico que estiver tratando doente a bórdo, logo
que verifique symptomas de doença epidemica, determinará
ao e;ommandante que ice no mastro de prôa o signal respectivo, e levará o facto, por escripto, ao conhecimento da autoridade sanitaria. A infracção do disposto neste arUgo será
punida com a multa de 500$000.
§ so. Si o doente, existente a bordo, estiver affectado de
doença epidemica, a autoridade sanitaria procederá de accôrdo com as regras adiante determinadas.
0

CAPITULO li
ISOLAMENTO, DESINI·'ECÇÃO

E DESINFI']S'fAÇÃo

Art. l. 372. O iso'lamcnto,' a desinfecção c a rlesin f estação
constituem medidas sanitarias praticadas nos pórtos, quando
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se façam necessarias á defesa do t~rrit?rio nacional contra a
invasão das doenças de natureza ep1dem1ca.
§ 1o. Essas medidas serão applicadas aos navios que chegarem a qualquer porto do paiz, e serão executadas de . aecôrdo com as condições sanitarias do porto de procedenma e
com as occorrencias verificadas a bórdo antes da partida, durante a viagem e no momento da chegada do navio.
§ 2°. Isentos de quaesquer operacões sanitarias nos
portos, terão, imme~iatamentc, livr~ pratica, as rn~las, livros
e impressos remett1dos pela repartlcao dos CorreiOs, quaesquer que tenham sido as occorrencias morbidas a bordo durante a viagem, ou mesmo quando infeccionado o porto de
procedeneia.
§ 3°. l 1 ara os effeitos das medidas de que trata este artJgo, fica adoptadó o seguinte criterio:
a) será considerado porto infeccionado aquelle em que
grassar a eholera, a peste, a fehre amarella ou o typho exan1hematico;
b) será considerado suspeito : 1o, o porto em que se manifestarem casos isolados de uma das doenças transmissíveis
consignaàas na lettra anterior; 2°, o porto que se não premunir sufficicntemente contra outros porto~ infeccionados;
3", o porto que mantiver communicações frequentes e faceis
com localidades infeccionadas;
c 1 será considerado indemne, embora procedendo de porto
infeccionado, o navio que, a hordo, não tiver tido obito e nem
caso algum de uma das doenças infectuosas a que se refere
a lcttra a, ou do qualquer outra de naturmm epidemica, que
possa contaminar o territorio nacional, quer antes da partida, quer durante a travessia, quer no momento da chegada,
salvo a excepção da letra seguinte;
rl) sorá considerado suspeito o navio· que, tendo tido um
ou mais casos confirmados ou suspeitos das doenças da lettra
a, ou de outra qualquer de natureza epide_mica, no momento
da partida ou durante a travessia, não tenha tido caso novo
após o periodo maximo de incnbação da doença ou doencas
que houverrm occorrido a borrto; e, ainda, aquelle que, sem
ocenrrencia morbida a bordo. provenha Üc"~ um porto infeccionado. desde que a viagem entre este e o porto de desUno
consuma tempo mais curt.o que o período de incubação da
doença em causa;
e) será considerado infeccionado todo o navio que apresentar um ou mais casos confirmados ou suspeitos das doenças
~cima referidas, ou que os tiver tido dentro do prazo de inmrbncão maxima.
Art,. 1. ::l73. O frafam,:mf,o de ,cada navio, além de obedecrr á;;; inrlicar,ões devidas ao estado sanit.a::io dos portos de
proeedeneia e as occurrencias morbidas de bordo. attenderá
a regras especiaes para os casos em que medidas de prophylaxia especifica hajam de ser applicadas contra as se<:!llint.rs rlnrnças: fcbrr amarela, peste hnhonica, cholcra e
f.~:pho exanlhcmatico.
Art. 1. 371.. Na ausencia de qualquer das doenças referidas no artigo anterior, o navio ficará sujeito a providencias
sanita rias, de aecôrdo com a sua qualificação.
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Art. L 375. O navio indr.mne será submr.Uido ás seguintes providencias:
a) inspeccão medica dos passageiros e da equipagem;
b) medidas de prophylaxia que se facam indicadas, a
juizo da autoridade sanitaria;
c) qnando a procedencia cxacta dos passageiros, especialmente para o caso de immigrantes, fizer suspeitar da existencia de portadores de germens. serão ~ornadas pela autot·idade sanitaria do porto as medidas indicadas de accôrdo
com a natureza da doenca.
Art.. '1. 376. lho navio suspeito serão' applicadas as se-'
guintes medidas:
a) inspecçfio medica dos passageiros e da equipagem;
b) medidas de prophylaY.ia que forem indicadas, a juizi)
da autoridade sanitaria;
c) os passageiros serão, em seguida, de.;;embarcados e a
cada um delles será fornecido um passaporte sanitario. com
a data da chegada do navio, o nome do porto de procedencia
e o nome da localidade para onde se dirigir o passageiro:
será ainda participado o facto ao chefe da hygiene .terrestre
para mandar fazer a vigilancia medica, a contar da data da
chega·da do navio; e si, ·quando o navio chegar ao porto, honver decorrido prazo menor que o pcriodo maximo do incnbação da doença, será declarada no passaporte a data de partida do navio do porto infeccionado;
ro) a equipagem do navio, qnando em lrrra. OCVCr:i SCl'
submettida á mesma vigilancia.
Art. ·1 .877. O navio infccfar1o por qnalrtncr dnrnea
epidemica, que poss.a contaminar ·o porto, excepto as referidaR
na lcUra a do ad. 1.372, scr:í submrttido ao seg-uinte rcg-imcn:
a) os casos de doença existentes a hordo serão isolarlos
nos hospitaes de isolamento do porto;
b) serão submettidos a processos sanitarios convcnien ·
tes os objectos, bagagens, etc., que tenham de ser desembarr.nrlos. CTUanrlo po.c:snm vchienhr o gnrrnc da rlnr'n(';1. a .inizo
da autoridade;
c) os passageiros ficarão submcttidos á vigilancia medira em terra. durante o prazo de tempo variavel com o período de incubação da doença;
d) em casos espcdacs scrã.o tnma1las proviclr.nr,ias rola·
Uvas aos portadores de germcns.
Ant. 1. 378. Os navios infeccionados poderão ficar impedidos rle atracar quando. a criterio da autoridade. as medidas
sanHarias adaptadas não offcrecerem garantia ahso1uta para
a rlr.fesa do porto.
Paragrapho uni co. Neste caso. o carre~amenf o c dc~;carrra
rlo navio serão feif·ns com as necessarias eantela:::. afim nc
ryif:u a contaminação do porto (operação em quarrnfrmn).
Art.. 1. 379. Os navios infcr.cinnr>rlos pr.la fchrc amarella.
pela cholrra. peJa peste hnhonica 011 p0lo lypho cxanfhcma1irn soffrcrão rcgimcn espcr.ial, nc accôrdo rom a prophyl:txia c~pcrifica nc rada llma dessas rlor.n~as.
Arf. I. :1RO. :\~ :on:h:H'C':lí~êír"· qlll' ffl7~'nl n "r'n·i1~o rh~ cnho'..
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f ngcm nacional deverão soffrer semestralmente uma rlesin-

fm;tação systematica.
Paragrapho uni co. A mesma medida será tambem applicada ás pequenas embarcações. alvarengas, saveiros, etc .. eml•regados nos serviços de carga e de descarga.
Art. 1. 381. Qualquer embarcação que atraqnc a um e:ícs
on traJpichc deverá empregar derfensas contra os ratos.
Art. 1. 382. Nenhuma embarcação que procrrla ou tenha
de tocar em porto o·nrle haja ou tenha havido caso dc peste humana ou murina, nos ultimos tres mezr~s. porlPrú lransportar
no convez fardos de algodão, de alfafr1. c8ix~s vnsias ou engradados.
Paragrapho uni co. A embarcação quc f rouxer em seu conYez; rargas de qualquer natureza. poderá ser· tlcsi n fn<~tadr; dcflOis da remoção de taes cargas para um saveiro ~~nlH·rto (alYarr.nga), afim de que ahi sMfram tal opcração.

CAPITULO III
FEBRE AMARELI,A

Art. 1. 383. Os docntl~s de febre nmarella serão dos-'
cmharcados immediatamenfc e isolados. á prova do mosquitos,
rpmnrlo dmltro dos cinco primeiros dias da rlnrnr~a. Serão,
sr•m rlPmora, r.xceutartas ns seguintrs mrrlir]ac;:
T. far-se-:í a drsinfesfacfín rln n:win. pr~rn :1 dPsfrniçfío
·
lnfal dos mosquitos;
JT, far-sc-á a policia rlo f6cos, afim rlc extinguir os mosquilos na sua phasc de desenvolvimento aquatico;
III. os passageiros, que houverem de desembarcar, recehr.rão passaporte sanitario e serão sujeitos á vigilancia medica dnranf.e 13 dias, para o que a autoridade sanitaria do
porf.o fará a necessaria communicnr;ão (i autoridade sanitaJ·ia rle terra;
IV, quando o navio tiver de tocar em outros portos do
paiz; levará a bordo um inspector sanitario, que o acompaJlhará até o ultim'o porto brasUeiro. A este inspecfor caberá
1a1.r.r exame clinif~o quotidiano de todos os pnssag-eiros e triPltlanfr.s. isolando immedia.tamente, á prova rle mosquitos.
qualquer pessoa que se apres-ente febril c providenciando
para a extincção de mosquitos ou de larvas, acaso ainda e:xisfr.nü~s a bordo.
~ 1. Aos navios procedentes de pnrlos nfín infeccionados
rlr fchrc nmarPJla. c qnr fr.nham do fnPrt.r f'm o1drns norfos
onrlc grassc a doença s·ob a f6rma enc1emica ou epidemica,
pnrlcrá ser impNlida a atraeacão nos por fn~ infrctarlos, a
rriff'rio rla alltoridade sanitaria.
~ 2°. Os navios procedentes de portos nos quaes se tonlwm yr.rificado casos de fehre amarela nos n1timns Hí dias,
Sf'J'fío rrmsiclcradõs sus:pcitos para os effeitos rln~ medirias cl~
prr1pl1yla-xia especifica.
0
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CAPITULO IV
CHOLERA

Art.. 1. 384. Os :navios infeccionados de cholcra serão suhmettidos ao seguinte regimen:
I. Logo que chegarem a qualquer porto brasileiro serão
interdictos e receberão ordem de seguir para o lazareto ou
estacão de desinfeccão mais proxima, onde serão praticadas
as medidas sanitarias necessarias.
11. Os doentes de taes navios serão desembarcados e rigorosamente isolados.
III. O navio soffrerá as necessarias medidas de prophylaxi~a, impedindo-se que as materias fecaes sejam lançadas ao
mar sem prévia desinfecção.
IV. Toda a aguada do navio será removida, procedendo-se
á desinfeccão dos tanques respectivos e dos porões, cuja agua
serú tambem removida, após o tratamento.
V. Proceder-sre-á a pesqui~as repetidas do germen em
todos os passag·eiros suspeitos de contaminação, afim de reconhecer os que sejam portadores.
VI. Os portadores de germen serão mantidos em isolamento, até que a pesquisa experimental garanta a ausencia
do vibrião cholerico.
VII. Os outros passageiros serão mantidos em observação
ou vigilancia medica durante cinco dias, e as autoridades sanitarias do porto farão as necessarias communicações ás autoridades s~anitarias de terra para os effeitos de vigilancia.
VIII. Todos os passageiros e tripulantes serão immunizados pelo methodo da vaccinação.
§ 1o. Quando o director de Defesa Sanita ria Mar i ti ma e
Fluvial tiver conhecimento de que algum navio infeccionado
de cholera estiver para chegar ou tiver aportado ao paiz,
providenciar-á para que embarque no primeiro porto brasileiro
de chegada, um inspector sanitario, que se incumbirá de exer.utar a bordo todas as medidas de prophylaxia indicadas. at.ô
que o navio chegue ao lazarcto ou ú estaQão de flesinfecção.
!§ 2°. Igual procedimento será seguido para os navios que
tenham de partir de qualqu('r porto do paiz. -e tocar em outros
portos nacionaes. devendo o inspector ficar a bordo até o ultimo porto brasileiro.
CAPITULO V
PESTE BUBONJOA'

Art.. 1. 385. A occorrencia de caso ou casos de peste bubonica a bordo das embarcações determina, por parte da autori<ladc sanitaria do porto, a execução das seguintes medidas:
I. Os doentes de peste bubonica serão immediatamente
desembarcado~ R isolados nos hospit.aes marítimos de isolamento.
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II. Proceder-se-á á e:x:ecucão de medidas de prophyla.xia
do navio pelos processos adequados para o extermínio dos
ratos e das pulgas, devendo ser incinerados os ratos mortos.
r.n. Serão dispostos, nos navios atracados, apparelhos
destinados a impedir a passagem de murideos de bordo para
terra (defensas contra os ratos).
IV. O navio soffrerá outras operações sanitarias julgarias convenientes.
V. Os passageiros que desembarcarem serão submettidos
:'t vigilancia medica rigorosa durante cinco dias, para o que a
3.utoridade sanitaria marítima fará as communicações necessarias á repartição sanitaria de terra, e fornecerá passaporte
6s pessoas que se destinarem ao interior do paiz.
VI. Será facilitada a sôro-vaccinação aos tripulantes e
passageiros que desejarem immunizar-se.
VII. Quando o navio, partido de qualquer porto nacional,
l1ouver de tocar em outros portos brasileiros, levará a bordo
um inspector sanitario, incumbido de todas as medidas de proJlhylaxia da doença e principalmente de verificar a occorrencia
de cpizootia. Verificada epizootia de ratos, o im;pect.or sanifario far:í o navio aporf.ar á primeira estação dn desinfec~.ão.
afim de snbmetter-se ao neccssario trafamrmto.
Art.. 1. 386. Os navios procedentes de portos infectados
pela peste soffrerão, sempre, a desratização quando chegarem
a portos brasileiros, mesmo que a ausencia de epizootia ou
de doentes a bordo não autorize a considerai-os infeccionados.
§ 1o. A operação de que trata este artigo será feita o
mais depressa possivel, com a technica adequada. de modo
a não produzir avarias na carga.
§ 2°. As pessoas procedentes de portos suspeitos, e nas
condições deste artigo, serão submettidas á vigilancia medica
em terra, desde que não hajam decorrido, pelo menos, cinco
à ias da partida do porto infeccionado.
~ 3°. Na hypothese deste artigo, não será impedida a
cir.culação de passageiros c tripulantes entre o navio c a terra.
,
Art. 1.387. Ao navio infeccionado só será permittida a
atracação quando forem empregados meios seguros, a juizo
da autoridade ~anitaria, para evitar a passagem de murideos
de bordo para terra ou para outras embarcações.
CAPITULO VI
TYPHO EXANTHEMATICO E FEBRE RECURRENTE

Art. 1.388. Quando houver suspeita de infecção do 'Pavio
pelo typho exanthematico serão tomadas as seguintes medidas:
a) inspecção medica dos passageiros e da equipagem,
para verificar a existencia on não da doença e de piolhos
das YNltcs on rla cabeç-a (pcdiculis vestimenti, pcdtfculis ca?Ji f Í.':)

:

ns individnos infestados serão sujeit0s aos methoclo~
de prophylaxia especifica da doença;

·

h)

c) os methodos prophylacticos de que trata a. lettra anterior serão executados em local apropriado, antes da transfe-
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rencia do individuo pnra domicilio em terra, e applicados ás
pessoas e quaesquer objectos que possam conduzir elemento::~
contngiantes;
d) os paRsageiros deverão ficar sujeitos á vigilancia medica em teiTa, até que se complete o prazo de 17 dias.
Art. 1.389. Quando o navio estiver infectado, as proviu1mcias serão as seguintes:
a) os doentes serão desembarcados e isolados depois de
devidamente despiolhados;
b) os passageiros que se destinarem ao porto e que estiverem infestados ou suspeitos de tal serão devidamente desinfcstados e suas bagagens expurgadas;
c) o navio soffrerá desinfestaç.ão rigorosa por meio de
guz sulfuroso on por qualquer outro 1wrwrsso arlcquado, e
tamhcm por lavagens com soluções pediculicidas;
d) os passageiros desembarcados ficarão sob vigilancia
medica durante o prazo de 17 dias;
e) si o navio houver de tocar em outro porto brasileiro,
conrluzirv.í. a bordo, uma autoridade sanHaria, ipcumhida do
exame clinico diario do" passagr.iro~ o da equipagem, do isolamento immediato de algnm passageiro on f.rirrmlante que se
apresente febril e de verificar a effieacia do despiolhamento,
deyrmdo repetir esta ultima operação. quando se faça necessario. Caberá, finalmente, á autoridade sanHaria praticar
foda~ as medidas do prophylaxia espccifiea l'clativas á doença ..
Arf.. 1 . 390. Em relação á fehre recnrrrnf r, srrfio tomadas
mrtlirla~ irlrnfira.o:; ~í.s rnm:ignarlas nos flrfs. 1.3BH e l.~Bfl.
Art. 1. 391. Para os effrito~ rln~ processos ~anil a rios de
qnr tratam os capif.nlos TU, lV, V ~ VI, poderá o Dirocf.or de
Drfrsa Sanilari:t MarHirnn. r Fln\'ial, dr nef'tll·tlo r·om a~~ companhias do navcga{!fío, alterar a dr2rofa elos navios que se
dr.f.{ inarem aos portos nacionaes, afim de insl i!.uir c~:ealas em
Jazar·otos ou estações de desinfecção.
ArL 1 . 392. Torlas as dr.spezas rlc desinfecr:5o, desin fmd.açfío ou isolamento do doentes nos Jazarof.os c hospilacs, corrc~r?ín por contá das companhias ou propriüf a rios elos n:wios.
TITULO VI

Serviços no Hospital Faula Candido e nc Laznreto ch Ilha
Grande

CAPITULO I
Art. 1. 393. O Hospital Paula Candido, suboruinadü á Diroctoria de Defesa Sanitaria Marítima e Fluvial, destina-se
ao isolamento c ao tratamento dos casos de doenras de nat.nrc:"t cpidcmica, oecorridos a bordo de quacsquer ·crnbareaçõc,;;
11n porto do Rio de Janeiro.
Paragrapho unico. As dcspcr,as de permanencia dos docn-·
fp~;. ncs~c hospital, correrão por conta das companhias ou
propricfarios no navio.::;, ouando ."'e tratar de passageiros em
trainito; Lrafanrlo-·Sf', por1•m, de pnc:c:nr.:Piro,..: destinados ao
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porto do Rio de Janeiro, a pcrmancncia no hospital ser·:í g-r-atuita nas enfermarias geraes e sujeita a uma taxa preestabelecida, quando os passageiros desejarem alojamento-; especiacs.
Art. 1. 394. Não será permittida a in f ern::u:fto, ncRse hospi!nl, ~enfio de casos de doenças de natureza cpiclcmica.
Art.. 1.395. Os serviços do Hospital Panla Candido Sl~r·üo
rralizarlos de aceôrdo com as oxig·eneias de isolamento. sendo
impedidas, salvo autorização especial, visilas aos enfermos em
li':: I amrmto.
Art.. 1. 39·6. P~ln Di redor Gr.ral do DrparLamento Nacional do Saude Publica será expedido um regimento interno,
relativo a todos os srr\'Íços tec1lmicos (', adm i 11 isLrativos do
Hospital Paula Candido, o qual ser:t suhmrflirlo :í apprcrvac,:fio
do :\fjnisf.ro da .Tnstica f' Nrgor.ios JnteriorPs.
Art. 1. 397. O Làzareto da Ilha Granàe eles li na-se ás operaç:ões sanitarias dos navios, e ao isolamento de doentes,
quando taes serviços não devam ser executados no hospital
rln isolamento e na estação de desinfecção do porto clu Rio de
.l::ndro.
Parng:rapho unico. Para o IJazareto da Ilha Grande serão
rnviadas as embarcações que, a criterio da autoridade sanihri~. exijam tratamentos especiaes, cuja execução no port.o
1 'IV·;~.a ser deficiente ou apresentar perigo de conla:ninação
<ir!. cidade.
ArL 1. 398. No Laznreto os passageiros serão todos dosmnhnrearlos para as operaçõeH sanitarias que devam ser applicadas aos navios c os doentes de bordo rrcalhirlos ao lhospita] ele isolamento, onde pcrmancr,erão atl5 f}nc deixem de
cnnsUtnir clemcmtns ne contagio.
Art. 1. :l!lfl. Quando Re tornar nncossaria ohscrvacfíõ mais
dr•morarla dos passageiros destinados ao Hraf-'il, estes per~
rn:1 TWcorão no Lazareto, sPndo pcrmiUida a partida do navio,
np(ls o fra~ament.o sanHnrio indicudo.
Para~rapho unico. Embora trnham de l)Crmancerr inrommoniravoiA com a toJ•ra c não hajam de tocar em outros
portos 1Jwasi1eirof:, os navios infeccionados. que forem envinrlos ao Lazaroto. fkarfio ohrirrados a se suhmctt.er :'ís operc.rõos sanit.arias impostas pelai" antoridadrs do porto.
Ar L 1. 400. Aos navios qnc houverem experimentado tratnmcmfo sanitario no Lazarcto será fornecido um boletim com
a drelaração das medidas prophylacticas executadas.
Art. 1. q<Q.f. ,I\ o; desnozas de pcrmanoncia dos THlRSageiros
no L:1zarrfo eorrerfio por conf a das companhias ou proprietarios de navios. , salvo caso dr. medida.~ excepcionaes de ob-·
servação ma i R demorada, resolvidas pelas an toridade~ sanifarias, e applicadas aos passageiros qnc se clestinrm ao Brasil.
CAPITULO li
.\~ST:=:1'1'F.Nf:T.\

"l\TF:DICA E HORPJT(LAn AOS HOMENR
Of:COftnF.NCJA DE EPTDEM!A!'-1

DO

MAR,

NA

Art. 1. 402. Quando ocrorrrr. na eqnipngrm de qllaP:=;qnrr'
Pmhnrr:v:õfls ::tn~oradr~c;; nos portos, ca~o~ rlr~ dor.nr:a(; dP nn.tnrrza epirlrmiea, sed'io removidos os doentes para f\',; ho-;-
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pitaes marítimos, onde deverão permanecer, mesmo depoi9
de clinicamente curados, até que deixem de constituir elementos de contagio.
Paragrapho ~mico.
As despezas de hospitalização dos
doentes, no caso deste artigo, serão pagas pelas respectiv::~~
companhias ou proprietarios da~ embarcações.
Art. 1. 403. As pessoas da I ripulação. não nJfectada~. e que
permanecerem a bordo, serão submcf.ticlas á Yigilancia medica pela autoridade sanitaria do f)orto, dnranf.e o pra'lo maximo de ineu1mc;fío da do::n~:a oreorrida.
TITULO VII

Inspecção de immigrantes e de outros passageiros
Art. J. 404. A inspecção nwdica dos immigranles nos portos do Brasil será feita em local apropriado, de preferencia
nas hospedarias de immigrantes.
Art. 1. 405. Nos portos do Rio de Janeiro e Santos haverá
autoridades sanitari as especialmente encarregadas da. inspecção medica dos immigrantes: nos outros portos do pait.
csFla inspecçilo srrá executada í-'Oh a rrsponsahilirlarlc d'n rPspectivo inspectol' de saude do porto.
Art. 1. 406. Quando o navio trouxer immigrante~. o inspe.ctor de saude do porto, após as mPdiuas sanit.al'ias regulamentares, communicará á autoridade rnearregada da inspecção as condições sanitarias de bordo, e todas as occorrencia.s morbidas durante a viagem. Nnstas informações serão
ref·eridas a natureza das doenças havidas, os tratamentos sanitarios experimentados pelo navio, os nomes dos immigrantes attingidos c .quaesquer outros dados que possam int~rcssar
a providencias posteriores.
Art. 1. 407. O desembarque dos immigrantes será realizado de accôrdo com as seguintes providencias:
a) a·s bagagens, objectos de uso, roupa de cama, colchões,
etc., quando houveJ· indieaç.ão, srrão submcttiilos a proces~os
sanitarins, conJormc as circurnstanci~s c a natureza dus
objcctos:
b) os indivíduos serão levados ás ante-salas de banheiras
onde de~xarão suas roupas, que s erão desinfectadas, quando
neccssarw, antes de qualquer lavagem:
c) depois de experimentarem medidas individuacs de hygi.ene e asseio, receberão nova.s roupas ou as proprias, préviamente desinfectadas.
Art. 1. 408. Recolhidos os immigrantes á hospedaria, a
autoridade sanitaria fará minuciosa inspecção medica dr> cada
u~ d~lles, afim de excluir os que forem eonsiderados indeSCJaVeis, sob o ponto de vista da saudc publira.
Paragrap'ho unico. Nenhum desl i no scrú dado ao::; imm!grantes antes que a inspe.cção medica tenha sido realizada.
Art. 1. 40~. São considerados indesejaveis, soh o criterio
da saude publica, os hnmigrantcs nas seguintm; condições:
.
a) os atacados de lepra, tuberculose, I t'aeltnma, elephanbase e canccr;
1
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b) os attingidos de qualquer affecção mental;
c)

os cégos e surdos-mudos;

d) os mutilados, incapazes para -o trabalho;
e) os que tiverem qualquer lesão organil·a que os inva-

1ió.r· para o lr_abal1ho.
Art. 1 . Hü. Os imrnigraules atacados de syphilis, doenças
ve.uereas e outras doenças transmissíveis, embora sem caracter
epidcmieo, serão devidamente tratados na enfermaria da hospedaria de irmttigrantcs, :>,ntes de ~<~rem dirigidos ao ponto do
destino.
Art. 1. 411. Occo1{rendo, entre os irnmigrantcs desembarcados, algum caso de doença cpidemica (varíola, peste, typho
exant.homatico polio-myelite, mening·ite ccrebro-cspinhal epi(Icmica. diphterta, chàlcra, grippc. fehrc arnarella, saramDo.
esea;·Jatiua, fehres do grupo eoli-typhico, ele.), o doenfe será
is0lado c os dnmais immigranf.es submeUidos :i observação
sanitaria, sú snndo dirigidos aos pontos ·de dPsl.ino ·depois
de ce::;sada essa, de accurdo com o regulamento sanitario vigente.
Ad. 1.1t I 2. A' autoridade saniLaria dos l~:sLados para. onde
se dirigirem esses immigrantes se.t·ú foiLa a eommunicação rias
m·emTimeias aeinm. e dn qunc~s·quer ottlras f]\W possam interr).ssar no ponto de vista da 1lcfesa sanitaria.
Art. 1. 413. Quando a primeira inspecção medica não puder resolver si o immigrante deve ser considerado indesBjavel, a
autoridade sanit.aria poderá autorizar a acceitação condicional
do mesmo, reservando-sB para post.eriormentB recusar o imrni.sranLe, em virtude de conclusões a que venha a chegar ..
.t\rt.. 1. H-L Ao inSlJecLor dn irnmigra()ãn. ou a qual,quer
outra autoridadn cnmpctrntn, Frrú fornf)c,ida 1nna r(~lação dos
immigrantcs indosejavcis, afim do que sejam os rnesrno·s repatriados.
Árt. 1.415. As companhias de navegação, cujos navios houverem cmiduzido os immigrante.s indesejaveis, ficam no dev·er
de reconduzil-os, cabendo a fiscalização dessa medida á autoridade sanitaria encarregada da inspecção.
Art. 1 . 416. Aos consules do Brasil no estrangeiro serão
fornecidas, por intermedio do Ministerio das Relações Exteriores, insl.rucções para que impeçam o cmbaf!que de immigr~ntcs nas condições do art. 1 . .í09 deste regulamento.
Arl.. 1.-117. Ao commanrianto do navio, que conduzir immip:eanft)S indcsP.iavcis, scl'á exigida, pela autoridade sanitaria,
}ustificar;.ão do facto, sndo-l'he imposta a mulLa de 100$ a
5'00$, quando não possa justificar-se.
Art.. 1.-118. Não será permittido o desembarque de nenhum
f'St.rangciro ataf~ado de lepra, luhcrculo~f~ ahcrla, elephant.iasc
ou qna1quf'r ooP.nça cancerosa.
Art.. 1.419. Os passagci.ros e6trangeiros, atacados de trac1wma só porlerão descmbar·ear sujeitando-se á::; determinar.;ões da autoridade sanitaria.
Art. 1. '120. Os passageiros 1lc 3" classe, que declararem
deelina1· dos favores c-oncedidos aos imrnigrantes, poderão desembarcar após inspecção medica c desinfecção do bagag-em,
<Jllando for esta julgada neccssaria.
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TITULO VIII

Vaccinação e revaccinação nos portos do paiz
Art. 1. 421. Não será pcrmitLida a enteada. no territorio
nacional de qualquer pcss' •a que se não haja. submcttido á
vaccina~;ão ou rcvaecinação contra n variola doutro dos prazos regulam eu! a rcs.
Al'L. 1. 422. Para os cffeitos do artigo anterior, serão to~ nadas, IJOS portos da Hepublica, as seguintes providencias:
a) os passageiros de quacsqucr cmLarcaçõcs que aportarem ao Brasil deverão apresentar attestado de vaccinação ou
de revaccinação anti-variolicas, ou se submetter a este processo de immunização antes do desembarque;
b) a verificação da vaccinação c revaccinação a bordo será
feita pela autoridade sanitaria, na occasião da primeira visita;
c) não será dada livre prati,ca ú embarcação sem que essa
verificação tenha sido realizada;
d) a vaccinação e revaccinação a bordo, nos passageiros
que não exhibarn provas de haverem sido vaccinados ou revacciuados dentro dos prazos regulamentares, serão realizadas
pela autoridade sanitaria do porto, que fornecerá aos vaccinados ou revaccinados o attestado respectivo. Este attestado
terá o valor de passapol'Lc saniLario, para os eHeiLos da prophylaxia anti-variolica;
e) a vaccinação e rcvaccinação dos passageiros voderão
tambem ser realizadas pelo medico de bordo durante a viagem,
e neste caso cumprirá á autoridade sanitaria do porto verificar o resultado obtido c fornecer o respectivo atte.stado;
f) só serão dispensados da exigcncia determinada neste
artigo a3 pessoas cujo estado de saude contraindicar o processo de immunização anti-variolica, a juizo da autoridade
do porto; e nesta hy pothese ficará o passagc i r o sob a vigilancia da autoridade sanitaria de tena, até que a medida
possa ser praticada;
g) em todos os portos do Brasil haverá impressos, fornecidos pela directoria e de.stinatlos aos attestados de vaccinação
c revaccinação;
h) os passageiros de navios procedentes do portos infeccionados, que fôrom immunizados no aclo de desembarque,
ficarão ainda assim sujeitos á vigilancia medica, durante o
período maximo da incubação da variola;
i) as companhias de navegação, e·strangciras ou nacionaes
não poderão vender passagens, sem que seja exhibida a prova
do vacr.inação ou revaccinação, dentro dos prazos regulamcnlaJ'es, pelos passagêiros.
Art. 1.423. Aos passageiros que se recusarem ás providencias constantes dos itens do arligo anterior seni tamhcm imposta a multa ele 50~, tratando-se de na:r,ionacs, c cazo se,jam esl.rangcd J'()S, pl'ncerler-sc-:1. de aeeôrdo eon1 o art. J .121 .
Art. 1. 424. Pela vaccinação c revaccinação da equipagem
será responsavel o commandante do navio, sob pena de multa
de 100$ a 500$ por tripulante não :vaccinado.
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TITULO IX
Vigilancia sanitaria das cidades maritimas e fluviaes, para
os effeitos de 111edidas da prophylaxia internacional e
interestadual.
Art. 1. ·12fl. A vigilancia das cidades maritüuas e fluviaes
tem pot· firll deLernJinar vrovidencias do }n·ophylaxia, qtw c vitent a tra11srnissão de doenças epidemicas do Ulll para outro
E.sla,io do paiz, ou do Brasil para outras naçÜ<)S c vice ve.t·sa.
Al't. 1.~26. Essa vigilancia é realizada em todos os porLos
do lJrasil, excepto no Rio de Janeiro, pelas autoridades sanifarias dos portos, que providenciarão junto ás antol'idades
sanitarias da terra, com o fim de obterem os clCtiJerltos· ne<~cs
sarios a essa medida·.
Art. i. 427. Nas cidades marítimas e fluvíaes, em cujo
pmto não exista serviço sanitario federal, cahcrú. a rcsponsaltilidadc da vigilancia sanitaria a qualquer outra aulol'idadc
federal, de preferencia aduaneira, a quem competil'ú 1101 ificar á Directoria de Defesa Sanitaria Maritirna n 1F'luvia 1, pot·
t0lcgramma, o apparecimento de doenças epidcrniua~~ que
ameacem o territorio nacional.
Art. 1 . 428. A's autoridades sanitarias do porto, para os
effeitos ·da vigilancia de que trata o art. 1. 425, incumbem as
~eguinLes providencias:
a) organizar estatisticar;; demographo-sanitarias somanaes,
aprovoitando os dados que lhes forem fornecidos peJas autoridades sanitarias de terra, estaduaes ou municipaes;
b) enviar as estatisticas de que trata a lettra anterior á
Inspectoria de Demographia 8anitaria do Departamento;
c) communicar immcdiatamente. á Directoria de Def.esa
Hanit.aria Marítima e Fluvial ·a occorrencia de qualquer easo
ele doença epidemica que possa contaminar outros pontos do
tetTiturio nacional;
d) auxiliar as autoridades sanitarias de terra nas medidas iniciacs e urgente.s de prop'hylaxia, ,que se façam necessarias, afim de evitar a propagação de qualque.r doença epidem iea occorr.ente;
e) facilitar o isolamento dos casos de doenças epidemicas
no hospital marítimo, quando não houver, e.m terra, installacões adequadas.
Art. 1.429. Quando occorrer, em cidade maritima ou fnvial qualquer caso de febre amarella, a autoridade :sallitaria
.do porto procederá do modo seguinte:
a) dal'á conhecimento á Directoria de. Defesa Sanitaria
1\lal'itima c Fluvial das medidas prophylacticas praticadas
pelas autoridades competentes ou promoverá a Pxcc.u(:.ão de
l aos medidas, quando a repartição sanitaria tcrresf.rc•. IJão e:-;tiYcr preparada para as r.ealizar;
lJ) irnpc<lirá a atracação dos navios, que deverão npc1·ar :t
distancia mínima de 500 me.tros de terra;
c) fará organizar uma lista dos passageiros, que cmbarean·m naqucllc porto c se dcst inem a outros portos nacionaes,
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enviando-a, pelo mesmo vapor, ás autoridades sanitarias dos
portos de destino, para os effeitos da vigilancia me.dica. Nessa
lista deverão ser salientados os nomes dos passageiros mais
suspeitos, em virtude de residoncia proxima dos fócos da
doença na cidade ou de serem communic::mtes.
Art. 1. 430. As medidas de que trata o artigo anterior terão
vigencia durante um período mínimo de 30 dias, após a occorrencia do ultimo caso confirmado da doença.
Art. 1. 431. Na occorrencia de poste buhonica, em uma cidade maritima ou fluvial, a autoridade sanitaria procederá do
modo seguinte:
a) fiscalizará a .execução das medidas destinadas a evitar
a passagem de murideos para bordo;
b) impedirá o emba!"que de pessoas affoctadas ou suspeitas do infecção pela peste;
c) enviará aos outros portos sanitarios, a lista dos passageiros que nolles hajam de dcsemhaiTar, para os cffeiLos Lla
vigilancia medica;
d)· fará, na carta do saudc, as declarações relativas á contaminação do porto pela peste., referindo a data da occorrencia do ultimo caso, ou o numero dos casos regisLados na ultima semana.
Art. 1.432. A occorrencia de cholera exigirá da auLol'idade do porto o segUJinte :
a) tomar todas as providencias indicadas, afim de evitar
a contaminação das embarcações;
b) providenciar para que o abastecimento de agua seja
feito com as garantias de absoluta ausencia de contaminação
ou, caso isto seja impossivel, prohibir o abastecimento;
c) impedir o embarque de ,qual·quor pessoa suspcila de
infecção pelo cholcra;
d) faz.er, na carta de saude, a declaração relativa á contaminação do porto pelo cholera referindo a data da occorrencia do ultimo caso, ou o numero de casos registrados na ultima semana;
e) enviar, aos outros porto·s nacionaes, a lista de passageiros que neHes hajam de desembarcar, para os effeitos da vigilancia medica.
Art. 1. 433. A occorrencia de typho exanthematico deternai1á o seguinte por parte das autoridades do porto:
a) tomar todas as providencias indicadas, afim ·de evitar
a contaminação das embarcações;
b) impedir o embarque. de pessoas susp.eitas ou contaminadas pela do.ença;
·
c) fazer passar pela estufa as roupas o bagagens das
pessoas que embarcarem no porto;
d) tomar quaesquer outras providencias destinadas a
evitar a infestação ..(los navios pelos piolhos;
e) fazer, na carta de saude, a declaração l'elaLiYa á contaminação do porto, e enviar aos outros portos nacionaos a lista
dos pa·ssageiros .quo nelles hajam de. desembarcar, para os
effci tos da vigilancia medica.
Art. 1 ..}34. No estrangeiro c para os effeitos cta prophylaxia internacional, ·compete aos representantes diplornaticos ou
consulare.s do Brasil communicar immediatamente ao Depar-
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tamento Nacional de Saud.e Publica, por intermedio do IMInisterio das Relações Exterior.es, a occorrencia de qualquer,
doença quo possa ameaçar a saude publica do paiz.
Art. 1 . 435. Aos consules, ou representantes do Brasil no
e·strangeiro, cumpre enviar regular-mente os boletins demogTapho-sanitarios das cidades que sejam portos do mar, assim
eomo quaesquer outras informações epidemiologicas, que interessem á defesa sanitaria do Brasil.
TITULO X

Disposições especiaes, obrigações dos commandantes de navios,
dos medicos de bordo, e penalidades
Art. 1. 43G. As companhias nacionaes ele navegação poderão ter ::;erviços de prophylaxia proprios, destinados ao tratamento sanitario de suas embarcações, uma vez que se submettam aos seguintes dispositivos:
I. '0 chefe dos serviços de prophylaxia sel"ú designado
Jlulo director geral do Departamento Nacional de Saude Publica.
II. Os serviços serão fiscalizados pelo inspector de prophylaxia marítima do Departamento.
III. O chefe dos serviços, embora designauo pelo director.
do Departamento, será pago pela respectiva companhia.
IV. A companhia obrigar-se-á a cumprir todos os dispositivos do presente regulamento, e a fazer executar as determinações emanadas do director da Defesa Sanitaria. Marítima e
J!'luvial, c. que lhe serão transmittidas e fiscalizadas pelo inspector de prophylaxia.
V. Quando a C_!Hnpanhia deixar de executar os serviços
iUe accôrdo com as exigencias da Saude Publica, poderá o director do Departamento cassar essa concessão.
Art. ·1. 437. Não é pcrmittida aos navios que apuJ.·Larem
ao Brasil a superlotação da 3a classe, cabendo ás autoridades
sanitarias do porto no Rio do Janeiro fiscalizar essa obrigação.
§ 1°. Quando a autoridade sanitaria, na primeira inspecção .Uu navio, verifi0ar o excesso de lotarão de 3" classe, levará o facto ao conhecimento do dirc.ctor de Defesa Sanitaria
.l\lariLima e Fluvial e imporá ao commandante a multa de
500$ a 5 :000$, c2_a qual haverá recurso para o dircctor geral
do Departamento dentro do prazo de cinco dias uteis ..
§ :?. Caberá larnbe111 a obri;;aeão deste arti:;o á~; I~Oillpa
nllias de navegaeãu de eabotagt~lll, :-;alvrt caso::; '-'-iDCciae:.;, a
eriterio do director de Defesa Sanitaria Maritirna c Fluvial.
Art. 1. 438. Os fornecimentos de viveres, agua potavel e de
carvão serão sempre facultados nos portos do Brasil, a
qual1qu cr embarcat;:.ão, jnuependcnte do estado sani t.:uio de.
bordo.
Paragrapho unico. Para o caso de na. v i os infccdona.dos ou
suspoitos, esse fornecimento será feito com as necessarias
cautelas.
0
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Art. 1.439. As barcas dagua devem ser munidas de escotilhas que -fechem hermeticamente e nellas será vedada, terminantemente, a lavagem de roupa, a presença de. quaesquer
animaes domesticas; será ainda prohibido cozinhar, e seus
tanques deverão ser lavados periodicamente, de dois em dois
mezes.
Art. i. 440. Ao commandanle de navio que. trazendo passageiros e carga para o Brasil. não quizer subme.tter-se ás
medidas sanitarias, que lhe forem impostas pela autoridadG
competente, será negado o direito de cornmandar navios que
entrem em portos do Brasil.
Art. 1.441. As multas applicadas a navios fundeados em
qualquer porto nacional serão eobradas mediante guia- expedida pela autoridade sanitaria ao Thcsouro Nacional, ou ús
delegacias fiscaes nos Estados.
§ 1o. No caso de recusa ao pagamento da mulla cornminada, a autoridade saniLaria comnnmicará o facto á Alfandcga
para que sejam impedidas quaesqucr operações do navio no
porto.
§ zo. As multas impostas nos lazaretos c estaç,ões de desinfecção serão communicadas. para os effeitos da cobrança,
á autoridade sanitaria do porto mais proximo.
Art. f. 442. Aos commandantes de navios que chegarem
aos portos do Brasil cabem as seguintes obrigações:
a) apre::;entar, á chegada em qualquer porto da Re.publica,
as cartas de saude competentemente legalizadas;
b) prestar ás autoridades sanitarias todas as informações
relativas ás occorrencias de bordo, que interessem á saude
publica, durante a travessia;
c) promover a execução de quaesquer providencias determinadas pela autoridade sanitaria do porto;
d) fazer respeitar a bordo as autoridades sanitarias, .e attender ás suas determinações no que respeita a assumplos de
saude publica;
e) providenciar para que sejam fornecidas ás autoridades
sanitarias dos porLos todas as informações que se façam necessarias ·á inspecção medica de bordo, facilitando-lhes ainda
a visita minuciosa do navio, em qualquer de suas de.pendencias;
f) providenciar para que o respectivo navio, quando
transporto mais dn 1~ Jmssagciros, tenha medico a bordo.
Art. f. 443. Ao medico de bordo, além das obrigações impostas pelos artigos deste regulamento, incumbe especialmente:
a) fornecer· á autoridade sanitaria do porto minuciosas
informações de todas as occorrcncias medicas durante a
viagem, e das condições sanitarias do navio no momento da
chegada;
b) apresentar á autoridade sanitaria o livro de registo
d~ bordo, ministrando com clareza todas as informar.;ões relativas aos factos nelle referidos;
c) acompanhar Q. autoridad-e sanitaria do porto na inspecção de bordo, auxiliando-a e faci.Htando, em tudo q11e ~s
tiver a s~u alcan~e, o desmTlpenho do ffim"( funrctY~ ..
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Art. t.444. Ao oommandante de navio, proprietarios, afreta.dores, emprezas de naveg·ação, será imposta a multa de 200$
a 5 :000$, pelas seguintes infracções:
a) quando não apresentar carta de saude, ou quando ás
cartas que apresente faltem os requisitos legaes;
b) quando prestar á autoridade sanitaria informações
inexactas sobre as occorrencias medicas durante a viagem;
c) 1quando sonegar doentes de ,qualquer natureza ús autoridades sanitarias do porto;
d) quando de.ixar transferir para os hospitaes de terra
ãoentes de bordo, salvo o caso de accidentes traumaticos, sem
consentimento prévio da autoridA-de sanitaria;
e) quando deixar de cumprir as medidas de policia saniLaria impostas ao navio;
f) quando difficultar as medidas de desinfecção. de.sinfestação e isolamento impostas pela autoridade do porto, ou
quando se recusar a auxiliar taes medidas;
a) quando permittir que entrem ou saiam du mtYill intcrdicto pessoas estranhas ao serviço .sani tario;
h) quando permittir que seja effectuado no navio interdieta, sem prévia licença da autoridade sanitaria, qualquer
trabalho de carregamento ou descarga;
i) quando não puder justificar a auscncia de medil~O a
h urdo, e 1a embarcação oonduza passageiros;
j) quando tiver qualquer procedimento que importo em
infracções reg·ulamentares ou em desubediencia a resoluçõe~
da autoridade sanitaria;
k) quando fornecer aos passageiros ou tripulantes alimentos deteriorados ou agua impura;
l) quando deixar a embarcação em estado de desasseio;
m) quando não providenciar para que as amarras que
prendam a embarcação á terra se.iam providas de defensas
contra os ratos e que todas as pranchas de communicação com
a terra sejam levantadas logo que césse o trabalho a bordo;
n) quando deixar de cumprir as determinações referentes
á hygiene de bordo, feitas pelo inspector ou sub-ins'Pector sanitario maritimo designado para ter .exercicio em sua embarcação ou se conduzir por fórma 'quo d.\fficulte o descmvcnho
de snn. missão.
TITULO XI

Expediente e ordem dos trabalhos
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

.\t L. 1. 'l·H>. Os trak:1hn<; da Secretaria ela Djrectoria <lo
})efct:a Sanitaria Marit im~' e Fluvial durarão seis horas, podendo
:;·er prorogados. de aecôrdn co~ a~ necessidades do scrvic.o, a
ct'i.h~rio do rlirm~tor.
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Art. 1 . 446. Os serviços da Inspectoria de Prophylaxia
l\Ia:r.itima serão executados do seguinte modo:
a) os serviços de desinfec~ção, dcsinfestação e ,quaesquer
·outras operações sanitarim; das embarcações serão realizados
com a maior presteza possível, principalmente para os nav~os
em transito, que terão precedencia sobre os ancorados, afun
de não soffrcrem retardamento na viagem;
b) para a e.xecução dos trabalhos a cargo desta Inspcctoria os medicos ajudantes se revesarão em plantões, de accôrdo com as necessidades do serviço;
c) cada plantão será realizado simultaneamente por dois
medicos, .que attenderão ao~ serviços normaes e a todas as
occorrencias durante o respectivo plantão;
ll) os serviços das embarcaçõ~s serão executados de accôrdo com as instrucções expedidas pelo inspcctor e approvadas pelo director.
Arft. 1. 44 7. A Inspectoria de Saude do Porto do ltio de
Janeiro obedecerú ~o seguinte regirnen de trabalho:
a) -os inspeelor6s ~c revesarão, em plantões diarios, das
(i üs 20 horas, a l'im tln att onde r prompt amcntc á entrada de
navios no porto. Nos Irt'(•zes de ah:-il a setembro nos portos
do Rio de Janeiro para o Sul, as visitas começarão ás 7
hDras;
b) a entrada sinmltanca de diveesos vapores obriga o
trabalho de todos os inspectores, de modo a não retardar a
livre pratica do navio. devendo o director providenciar 1)ara
o comparecimento, independente da Drdem de plantões, dos
funccionarios necessarios;
c) os auxiliares academicos se revesarão tambem em
plantões afim de auxiliar os inspectores no serviço da visita
de inspecção medica do navio, a mesma obrigaçã'J cabendo aos
interpretes e aos guardas sanitarios;
â) a vaccinaçfio ü rcvaccinação a bordo serão realizadas
com a maior presteza possive.l na occasião rla visita, sendo o
inspector auxiliado por dois academicos c dois guardas sanitarios nesse serviço;
e) depois das 20 horas. poderão os inlercs.sados requerer
visitas extraorrlinarias que serão pagas ele accôrdo com a tabe.lla annexa.
Art. 1./t-18. Os serviços nas inspcctorias de saude dosEstados serão dirigidos por instrnecõf'~. Pxperlidas pelo dircctor
da Defesa Sanitaria :\tarit i111a e Fhn ial.
C.\.PlTfJJ.JO II

Art. 1.449..Ao clirectr)r da Dcfr'sa ~anilaria :\Iarit.ima e
Fluvial compete:
J. Superintr;!llkr f' dirigi i' dt~ ar:cC>t ün c um n pt·c.:;cn te regu lar11rmt.o,

todo~; t>;; Hnrv i 1;1lci ;_1, c;F'grl rJnssp,

di cedo r·l<:1.

H. Prestar. ao .director geral do. Df:)part,aroento Nacional
de Saude Publica toda':J as inforrna~~õe::.; relativaél ao :;.erviço e
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ao mesmo propôr providencias que julgue ne.cessarias á boa
ordem e ao regular funccionamento dos trabalhos a seu cargQ
III. Expedir determinações aos chefes de serviço do porto
do Rio de Janeiro e. aos inspectores de saude dos portos dos
Estados, celativas a assumptos teclmicos e administrativos da.
directoria.
IV. Entender-se clirectamcmte com a Policia Marítima,
Capitania do Porto c autoridades aduaneiras sobre objecto de
serviço.
V. Nomear, suspender, até 30 dias, e demittir os funccionarios, cuja escol h a de si depender.
VI. Admoestar os funccionarios de nomeação superior e
propôr ao directo;r geral do Departamento a suspensão delles
por 15 dias ou penalidade maior, fundamc.ntando as razões da
providencia.
VII. Rubricar os attestados de frequencia e as fol'has dos
funccionarios da directoria.
VIII. Visar as contas de despesas autorizadas c os pedidos
do fornecimento.
IX. Despachar o expediente da repartição e impôr as
mull as, com recurso para o dircctor geral.
X . .Propôr ao direct01r geral do Departamento a concessão
ou a retirada do privilegio de paquete; permittir ou prohibir
a atracação de embarcações a dócas, trapiches e pontes; suspc.ndcr temporariamente o commcrcio de quitandeiros marítimos e tomar quaesquer providencias que entender conv.enicntcs ás boas condições sanitarias dos portos.
XI. Propôr ao director geral do Departamento a qualificação sanita ria dos portos nacionaes e estrangc.iros.
X'II. Marcar, de accôrdo com a Capitania do Porto. os ancoradouros sanitarios:
XIII. Superintender os serviços de visita e inspecção medica dos navios ;que c·hegarem ao porto, providenciando, por
in f r>rmeclio dos respectivos chefes de serviço, para que aquellas
JlH'didns :-:P,iam nx:Pcutadas com a maior prns!Pza possível.
XIV. Supfwinl.cndrr, po1· intr>rmndio dos rPspcct.ivos direei ores, os serviços do hospital marítimo de isolamento e
do Lazarr>ln da Ilha Grande.
XV. Comnwttrr fnncç.õP~ lran~ifnrias a qnarsquflr do~
ftJnccionarins da diroct.o.ria.
XVI. Fi~ealizai' todo o snrdço sanitario rla navrg-ac.ão de
cnhotagern, de conformidade com o art. 296 do regulamento
approvado prlo dnereto n. 10.526, dn 23 de outubro de 1913.
XVII. Enviar á Inspectoria de Demographia S&-nitaria
todos o·s dados estatísticos que houver recebido dos portos dos
Estados;
XVIII. Fiscalizar os serviços sanitarios nos diversos
portos da Republica e providenciar sobre as necessidades
llPlles existentes.
XIX. Apresentar, no principio dr cada ::1nno. o rPlat.orio
dos serviços a seu cargo.
Ar L 1. 450. Ao secretario compete:
.J) dirigir os trabalhos da secretaria, distribuindo-os equitat.ivamente pelos funceionarios respectivos;
li) preparar todo o expediente da directoria e submettel-o
á assignatura do director;
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III) tMeber e abrir toda a correspondencia. official di·rigidá ú Directoria de. Defesa Sanitaria Marítima é Fluvial;
IV) attender promptamente a todas as determinações do
direct.or, auxiliando-o nos trabalhos da diro~toria;
V) encarregar-se da correspondcncia epistolar do director;
Ví) transmittir, por officio ou p.elo tele.grapho, em nome
do director, aos demais funccionarios, as ordens que, á vista
da urgencia, não lhes possam ser commanien;das directamente
pelo mesmo director;
VIi) reunir e preparar todos os dados ·necc:.ssarios ao director para o seu relatorio annual:
VIII) assignar 03 attestados de frequencia e as folhas dos
funccionarids da directoria e remett2l-os, depois de rubricados pe.lo director, ao secretario gerai d0 Departamento;
IX) encerrar o ponto dos funccionarios á hora regulamentar;
.
X) remett.er-, até o dia 10 de cada me?., á Secretaria Geral
do Departamento, as contas de fornecimentos do mez anterior.
Art. 1. 451. Ao inspector de Prophylaxia Marítima inCllmhe:
!) superintende!' os serviços da inspectoria, de accôrdo
com ó regimento especial, e com as determinações emanadas
do dirc.ctor da Defesa Sanitaria Marítima c Fluvial;
H) distribuir e fiscalizar os trabalhos dos funccionarios
f.E'chnicos e administrativos da Inspcctoria, dando-lhes as
irtstrucções necessarias;
TU) n~moestar os fUIJCCionarios sob sua direcção, propf\r
a ::~uspen·sao ou cxoncraçao dos mesmos, de aecôrdo corn as
cxig.rmcia5' do serviço, c impôr as multas comminadas ncsto
regn lamento e ·que forem de suas attribuiçõcs;
IV) assignar os atte.stados de frequencin e as folhas dos
funcclonarios c rubricar as contas e pedidos de fornecimentos;
V) propôr ao director medidas não previstas no respectivo
regülamentd e que se façam necessarias á maior efficie.ncia
dos trabalbos a seu cargo:
VI) organizar a tabella de plantões dos medicos ajudantes, e providenciar para que o serviGo de de.sinfecção c desirifcstação das embarcacões seja realizado com a maior presteza:
VII) providenciar sobre a remoção, para o local destinado ao isolamento, dos doentes ou suspeitos de doencas de
rl!:tfut'eza cpidcmica, que existir.em a bordo dos navios fundeados no porto;
VIII) urovidenciar sobre a remoção immediatâ dos eadatctes de bordo;
IX) estudar e ~emittir pare.cer sobre as 9uestões que forem
nroposf.ns pelo d1rector de Defesa Sanitaria Marítima e
Fluvial;
X) superintender o serviço . de conservação de todas as
embarcações perte.nc.entes ao Departamento Nacional de Saude
Publica, no porto do Rio de Janeiro, e no lazareto da Ilha
Grande;
Xt) apresentar ao director, mensalmente, um boletim dos

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

serviços a .seu cargo, e no principio de cada anno um relatorio
circumstanc ia do.
Art. 1. 452. Ao inspector de Saude do Porto incumbe:
T) superintender todos os serviços dost inspectores de
saude do porto do nio de Janeiro, de acc<)rdo com as dsterminarões emanadas Llo director de Defesa Sanitaria Marítima
e Fh.l.vial;
II) organizar, de accôrdo com o disposto neste regulamento, a tabella dos plantões dos inspoctoros de. saudc e dos
auxiliare~ academicos;
III) providenciar sobre a interdicçiio rlas embarcações
quando fôr necessaria, fazendo-as scgu ir immcdiatamonte
para o lazarefo da Ilha Grande ou para a cslação rlc desinfcceão, auando dont:·o do porto não fôr possível ou convoPieÍJf.A submettel-as ao COmpetente tratamento Ranitario;
IV) requisitar, ao inspector de Prophylaxia 1\Iaritima, a
desinfecção on dcsinfc~tação das .cmbarcaçõr.s entradas,
quando assim julgar neccs~ario, informando ao mesmo tempo
ao respectivo in~p.cctor aual a natureza do caso qno exigir a
opera~ão sanitaria pedida;
V) requisitar ao in~pector ife Pronhvlnxin Hnritima a
remoção dos ca~os de doenças de natureza epidcmica existente~ a borno das embarcaç.õfls entradas:
VO entrnoer-se com o director clr>. Defesa 8()nitaria Marítima e Fluvial sobre tonas as medirias que se fizerem noccssnrif!s ao bom andamento dos serviços a sfm cargo;
VII) oiri2·ir todo o expc<iir.nte da Jnspcctoria de Saudo
dn Porf.o do Hio de Janeiro;
VIH) cnmr>rir e fazrr curnprir toifas as disposi~ões regulamrntnrc~;c; n ns fldrrminaçõcs do rli!'rf',for. rclnUvamento
aos serviços de. vaccinaf:ão c rnvaccinar;fío ifns passag-eiros destinados ao porto do Rio de Janeiro. e relativamente á inspccç:io metiica dos passageiros e dos immi~Tantes. afim de
impedir o desembarque dos indcscjaveis sob o ponto de vista
sanitari'o;
IX) visar os attestados dos passag-eiros· vaccinndos e revaccinados a bordo;
X) propôr ao direcfor medidas não previstas no presente
rcgulamento c que se façam neccssarias á maior cfficiencia
dos frnbalhos a seu cargo;
XI) a.prescntar ao dircctor. mensalmente. nm boletim dos
serviços da inspcctoria e, no principio de. cada anno, um relatorio circumstanciado.
XII) assignar os autos de multa, que lhes forem apresenta dos e justificados pelos inspectores.
Art. 1. 453. A cada um dos inspcctorcs sanitarios do
porto do Rio de Janeiro incumbe:
I) receber e ,executar promptament.e todas as ordens de
serviço que lhe forem dadas pelo inspcctor de Saude do Porto,
em nome do director;
II) comparecer á Jnspcctoria de Saude do Porto do Rio
de Janeiro todas as vezes que fôr neces:::ario, e alli permanecer durante o tempo dr. plantão, que lhe fôl' drterminado,
altcndendo promptamente a todas as occorrcncias;
III) comparecer, promntament.e. a bordo ifas embarcações
que entrar,em, para proceder á visita sanitaria;

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

IV) de.terminar a interdicção das embarcações, justificando a medida, e fazendo-as seguir immediatamente para o
local que indicar;
V) attender aos vapores de passag.eiros de navegação de
cabotagem, quando fizerem o signal adoptado, conforme o
art. 147 do regulamento respectivo;
VI) applicar aos vapores de navegação do cabotagem as
providencias provistas no pnragrapho uniro do arL Hü do
sru regulamento;
iVJI) solicitar ao insp.ect.or as providencia~ necessarias á
remoção dos doente~ de bordo c :'i de·sinfoccão o desinfo~tação
das embarcações;
VIII) autoar as embarcações que não cumprirem as disposições regulamentares, communicando o facto ao inspector
a •quem serão entregues os autos para que os assigne e lhes dê
andamento;
IX) expedir as cartas de saude e. os passaportes sanitarios;
X) intimar a seguir para os ancoradouros de vigia ou
de isolamento a~ embarcações ·Que disso precisarem;
XI) propôr todos os melhoramentos indispensaveis a
bordo, de accôrdo com a hygiene. moderna, submettendo a
proposta á consideração do inspector;
xrn renresrntar ao inspector contra as falhas nota.dac; no
serviço das lanchas do Departamento encarregadas de eonduzir
os funccionarios da Inspectoria de Saude do Porto a bordo das
emibareações.
Art. f. 454. A cada um dos rr11edicos ajudantes compete:
I) comparecer á repartição todas as veze~ que fôr necessario e alli permanecer durante o tempo de plantão ·que
lhe. fôr determinado;
li) ·eff.ectuar visitas de policia sanitaria das embarcações
ancoradas, nas horas e dias 1que lhe forem designados;
III) pre~idir á remoção de quaesquer casos de doenças
transmissíveis para os ·hospitacs de. isolamento, fornecendo as
necessarias guias;
IV) dirigir todos os processos de desinfccç.ão e desinfestaç.ão das embarcações ancoradas;
V) visitar, com a maior promptidão, as embarcações
surtas no porto, 'C!Ue fizerem signal de doente a bordo, e providenciar como fôr de direito;
VI) communicar immediatamente ao jnspect.or da Prophylaxia Marítima a occorrrncia de qualquer caso de doença
epidcmica nas embarcações;
VII) encarregar-se da vaccinação .c revaccinaçfí.o antivariolicas das equipagens de navios ancorados no porto;
VIl!) effe.ctuar a inspecção medica dos immigrantes e
passageiros de aa elasse recol'hidos ás hospedarias respectivas.
Art. 1. 455. Ao administrador compete:
I) zelar pela conservação das embarcações empregadas no
serviço sanitario do porto do Rio de Janeiro e no lazareto da
Ilha Grande, verificando as necessidades das mesmas e propondo as providencias capazes do satisfazel-as;
TI) fiscalizar todos os concertos e reparos que nellas se
effectuarem por administração ou concorrencia e os fornecimentos de material, por cuja conservação é o principal responsavel;
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III) obedecer fielmente ás ordens do inspector de prop!hylaxia marítima, prestar informações e emittir parecer .sobre
questões relativas a concertos, obras e ac.quisições de material
fluctuante;
IV) superintender o pess'Oal das embarcações empregadas
no serviço da policia sanitaria do porto e no lazareto da Ilha
Grande, cujos assentamentos fará em livros especiaes, com
termos de abertura e encerramento, lavrado pelo secretario
da Directoria da Defesa Sanitaria Marítima e :Fluvial;
V) assignar os pedidos de fornecimentos para o funccionamento das embarcaçües empre3·adas no Serviço da Prophylaxia e Policia Sanitaria do Porto e do lazarcto da Jlha
Grande·
vr) apresentar ao inspcctor, no fim de cada anno, um
relatorio dos factos occorridos no scrvico durante aquelle
período.
Art. 1. 456. A cada um dos dircctorr::; dus hospitaes de
isolamento e dos lazaretos compele:
I) dirigir todos os serviços technicos c administrativos
do estabelecimento, na conformidade do respectivo regimento
interno;
II) entender-se directamente com o director d::t Defe8a
Sanitaria Marit.i:na e Fluvial, propondo as medidas .que julgar
necessarias á boa marcha do serviço a seu cargo;
III) enviar á Inspectoria de Demographia Sanitaria,
os boletins do rnovimcnto de morbilidadc e mortalidade do
estabelecimento;
IV) enviar á Secretaria da Directoria de Defesa Sanitaria l\Iaritirna e FluYial os at.tesf ~dos d;~ frcquen~ia, as
folhas dos funecionarios e as contas de pedidos de forneciIJH'.ntos;
·
V) apresentar ao dircctor um relatorio annual circums!nnciado.
·
Art. 1.457. Aos interpretes compete, alrím elas funcções
proprias do cargo, auxiliar o serYiço de pro!)hylaxia e de policia sanitaria -do porto, de accôrdo com as ordens e instrucções recebidas do director.
Art. 1. ·158. A cada nm dos inspnctorc~ on snh-il~;:;pcd orf's
de sande dos portos dos Estados compete:
I) comparecer promptamentc a bordo das embr1rcações
que entrarem para proceder :í visita sanitaria;
II) provirlcnciar sobre a intcrdicçfío das qne o mere~ercm. dn accôrclo com o regulamento,
fazendo-as seguir,
ünmediatamente, para o estabelecimr.nt.o de desinfecção mais
proximo, quando dentro do porto não fôr po.ssivel submettelas ao conveniente tratamento sanitario;
IH) visitar, com a maior promptidão. as embarcações
surtas no porto, que fizerem signal de. doente a bordo, e providon~iar para a rcmoçfío dos enfermos;
IV) attondor aos vapores do passageiros de navegação de
c.abot.agem. quando fizerem o signal que fôr adaptado, conforme o art. 14'7' do regulamento respectivo;
V) applicar aos vapores de navegação do cabotagem as
providencias previstas no paragrapho unico do art. 146 do seu
regulamento;
1
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Vl) (jtdenar. à desinfaccão e desinfestacão das embarcaoõeEI enttüdas e. das qüe estiverem ancoradas no porto, quançlo
assim julgar conveniente;
VII) encarregar-se de todos os serviços de vaecinação e
revaccinação anti-variolicas nos portos, assim como providenchir sobre a vigilancia medica e sanitaria nos termos deste
regulamento;
VIII) providenciar sobre o isolamento dos casos de doenças epiderhicas de bordo dos vapores ancorados no porto.
Art. 1. 459. Os sub-inspectores, secretarias e os escripturà:rios archivist.as das inspedorias de saude cumprirão as orderis que receberem dos inspectores e terão a seu cargo os serviços de .que os mesmos lhes incumbirem.
Art. 1. 460. Para attcnder ao crescente movimento marihrhb do porto de Santos, a respectiva inspectoria de saudo terá
mais um ajudante e mais um guarda sanitario.
Art. 1. 461. Quando occorrer uma das vagas de inspector
de saude do porto ou de inspector de prophylaxia marítima,
os serviços de ambas as inspcctorias ficarão sob a direcção de
uih unico funccionario que terá a designação de inspector
geral do porto do Rio de Janeiro, ficando supprimido o cargo
de inc:;pector de pro'phylaxia marítima.
Art. 1. 462. Ao director da Dsfesa Sanitaria Marítima e
Fluvial se.l'á arbitrada pelo director geral do Departamento
uma diari::t, quando em viagem para o cumprimento da dis.rosi~50 XYIII do art. 1.49~1, corE' :lr>lH'O\'açfi.o do Ministro.
PARTE OUINTA
DIRECTORIA DliJ SANEAMEN'l'O RUTIAL

TITULO I

Generalidades
CAPITULO UNICO

Art. 1. 463. A Directoria de Saneamento Hural, com
séde na Capital Federal, terá a superintendencia administrativa e a orientação technica dos serviços de hygiene e saude
publica por ella executados ou a executar nos Estados nas
zonas ruraes do Districto Federal e no Territorio do Acré, sob
a responsabilidade e com os recursos financeiros t.otaes, ou
parcia.es, da União.
Paragrapho unico. A parte administrativa dos serviços de
prophylaxia da lepra e das doenças venereas nas zonas ruraes
rio Districto É'ederal e Estados ficará a cargo da Dircctoria de
~aneamcnto Rural, cabendo a orientação
technica á Inspectoria de Prophylaxia da l . . ~pra e das Doenças Venereas.
Art. 1. 464. A Direetoria de Saneamento Rural terá a
seu cargo:
.
a) $erviços de p;rophylaxia destinados a combater as
~né1emias ruraes nos Estados, nas zonas ruracs do Districto
Federal, ainda não esgotadas, e no Tcrritorio do Acl'.e;
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b) serviços de combate ás epidemias nos Est.ado's e no
Territorio do Acre;
c) servicos de propaganda dos preceitos de hygiene geral
e educação prophylatica das populações do interior da HepubHca;
d) execução nos Estados e no Territorio do Acre de medidas de prophylaxiu e de hygi<'!ne geral.
Art. 1. 465. Todos os serviços de saneamento rural serão
executados de accôr::io com proces·sos technicos uniformes e
serão orientados pela directoria respectiva, que constituirá o
centro de uniformização desse~ serviços.
Art. 1. 466. Para a execução dbs serviç~os a cargo da Directoria de Saneamento Rural, a Directoria Geral do Departamento promoverá accôrdos com o&' gov.ernos municipaes e
estaduaes, ou acceitará propostas para que sejam instituídos,
em quaesquer regiões do paiz, os trabalhos de saneamento
rural, especialme.ote os de combate ás principaes endemias dos
campos.
§ 1°. A União, na organização dos serviços de saneamento rural no interior do paiz, levará em conta, principalmen.te, 0 criterio das indicações regionaes, estabelecendo serviços sanitarios, de preferencia e com maior amplitude, nas
zonas mais attingidas velas .endemias, de popnlaoão mais
densa e de maior riqueza economica.
§ 2°. Para os aecôrdos de que trata este artigo, os· Estados se obrigarão á o concurso financeiro, nas bases do § 1o,
cto art. 9P da lei n. 3.987, de 8 de janeiro de 1920.
·
§ 3°. A quota de contribuição dos Estados, quando o
:::.ccôrdo se realizar nas bàscs do § 1o do art. go da lei numero 3. 987, de 2 de janeiro .de 1920, será depositada na delegacia fiscal, á disposição da Directoria Gerai do Departamento de Saude Publica, antes de iniciados os trabalhos; e.
quando estabelecido o accôrdo nas' bases do § 2° do art. go
da. lei citada, deverá o Estado firmar compromisso legai com
o Departamento Nacional de Saude Publica, ·para indemnir.acão futura.
~ 4". As contribuições dos Estados .. devem ser recolhidas
ao Thesouro Nacional e Delegacias Fiscaes mediante guia dos
chefes de snrYiço, devendo essas autoridades dar prompto cor:.lwcimento ao Departamento das importancias recolhidas :para
que possa ser feita a devida escriptu ~ação.
§ 5°. Para que se rea.lizem os aocôrdos de que trata este
artigo, os Estados deverão preliminarmente acceitar e promove.:- a acceit3.çã·o pelos municípios, de todas as leis sani1a rias, regulamentos e instrucções do Departamento Nacionai
de Saude Publica, relativos ao assumpto.
·
§ 6°. Os accôrdos a que se refere o presente artigo serão
assignados, na secção de Contabilidade do Departamento, pelo
dircetor geral c pelo representante do governo est.adnal.
~ 7o. Essc.s accô:'dos, depois de appro-varios pelo Ministro
da Justiça e Negocias Interiores, serão submettídos á apreciac,:ão do Tribunal de Contas, para o conveniente registro.
Art. 1. 467. A Directoria de Saneamento Rurnl fará
publicar boletins t.rimensae.s de todo o movimento, dog respectivos serviços, e far:á tirar exemplar~s referentes aos
trabalhos e.xecutados em cada Estado, levando por meio delles,
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aos governos estaduaes, noção exacta dos resultado's -e dos
beneficios colhidos.
Art. 1.468. Os serviços de saneamento e prophylaxia serão
·executados por commissões organizadas pela directoria, devendo os funccionarios technicos dessas eommissõe-; ser escolhidos de accôrdo com o criterio da competencia e capacidade de trabalho.
Paragrapho uni co. E' vedado o exerrcicio da clíniea remunerada aos mrdicos encarrrgados desses scrvir,.os.
TITULO 11

Organização administrativa
CAPITULO I
Art. i. 469. A zona rural do District.o Federal, ainda não
esgotada, o Territorio do Acre .e cada um dos· E·stados da União,
em que fôr estabelecido o serviço de saneamento, constituirão
outras tantas unidades administrativas da Directoria de Saneamento Rural.
Paragra.pho unico. Taes unidades terão um chefe nomeado pelo director geral, com a approvação prévia do Ministro da Justiça e Negocias Interiores, excepto o serviço na
zona rural do Districto Federal, que será superintendido e
fiscalizado pelo director da Directoria de Saneamento Rural.
Art. 1 • .17Q. Cada uma das unidades administrativas a que
se refere o artigo anterior poderá ser dividida, de accôr1o
com as exigencias dos serviços, em dist.rictos sanitarios, nos
quaes serão installados postos, cuja distribuição obedecerá
ao criterio da densidade da população e da intensidade das
endemi.as reinantes, podendo taes postos ser transformados
em permanentes, quando assim houver aocô:odo entre o Departamento e Estado's.
§ i o. üada districto sanitario ficará sob a direcção dã
um ehefe de districto, da immediata confianra do chefe de
~crvif:o, P r.:lfla posto será dirig-irlo por lllll im1H•r•for o11 ~ullinspcctor de prophylaxia rural.
·
§ zo. A organização de districtos sanitarios fica a criteria do director, mediante proposta explicativa do chefe de
serviço, podendo ser dispensada quando limitado o numero
de postos, c nesta hypothese os postos Rcrão directamente
superintendidos pelo chefe de serviço.
Art. i . 471 . Os pessoal technico c administra ti v o da Directoria de Saneamento Rural fical'á distribuído nas seguintes
categorias:
1•, ~dministração Central, com duas dependencias (Estados e Districto Federal) :
i director;
i chefe de srrvi('.o;
i secretario;
i zo official;
2 3oa officiaes;
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3 escri.pturarios;
·1 ajudante de almoxarife;
2 dactylographos;

1 porteiro;
1 continuo;
3 serventes;
2". Serviços Sanitarios H.uraes, com pessoal technico e
administrativo, em numero variavel, dentro das verbas orcarnentarias e contractuaes:
Chefes de serviço;
Chefes de districto;
Inspectores sanitarios ruraes;
Su'b-inspectores sanitarios ruraes;
'Chefes de laboratorio;
Medicas auxiliares;
Administrador;
Pharmaccu tieos;
Auxiliares de pllannacia;
Micro'scopistas;
Auxiliares de microscopist.as;
Ajudante de almo'xarife;
Escripturario archivista;
Guarda-livros;
Escripturarios;
Escreventes;
Auxiliares de escripta;
Dactylographos;
Photographos;
Desenhistas;
Cincmatogra'pihistas;
Carlographos;
Guar'das-chefe;
Guardas S·anitarios de tn, 2" o 3" classes;
Guardas-praticantes;
Fiscaes de turmàs de valias;
Capatazes;
Serventes;
Trabalhado'res;
Chauffenr~;

Operarias;
Enfermeiros de saudc publica!.
Paragrapho uniea. O pessoal technico c administrativo
do :Serviço de Saneamento Rural no Districto Federal será em
numero variavcL dentro dos recursos orçamentarios, e terá direito a diarias quando em viagem de serviço, em numero
que não poderá exceder de dez por mez c de accôrdo com a
tabella a'Pprovada annualmentc r:elo Minist ·o da Justiça 1l
Nego'cios Interiores.
Art. 1.472. O dlrector porlerú, quando nccessario·, organizar.
ouvido o direct.or geral do Departamento, rorn approvar:fí.o do
.Ministro, s~rvi<:o::; c:~p·~ciaes de fi:::ealizacão e execução de m!'di(bs sanit~rias -:1r1s viafJ f0rre2.s, cmp:'czas 3. f,',Ticolas e ontras.
~ 1.,. P:nn. o~ f'ffnil m; dN>!.c artig·o serão ·designados funcciomJ}ios technicos elo Dcpgrl.8mcnt0 Nrwionnl de Snndo Publica
1
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§ 2°. Os serviços de propaganda e do educação sanit=1ria
nos Estados serão executados pelas comrnissões de saneamento rural. sob a orientação geral do Departamento. Para
esse fim, o director de Saneamento Rural, indicará ao director
geral um funccionario technico da respectiva directoria para
funccionar na Inspectoria de Dernographia Sanitaria, Educação e Propaganda.
Art. 1.473. Quando a efficicn:cia dos serviços o exigir,
solicitará ao director do Departamento Nacional de Saude
Publica a installação de hospitaes rcgionaes destinados ao
combate de endemias c de enpidemias, quando previstos nos
combate de endemias e de epidemias. quando pscvistos nos
11: stro, dentro das dotações orçamentarias.
Art.. 1. 47 4. Os hospitaes regwnaes, de que trata o artigo
ar..terior, ficarão sob a direcção technica e administrativa dos
chefes do districto ou de outro profissional technico, a juizo
do Cihefe de serviço, e terão o pessoal contractado que se faça
:tecessario, de accôrdo com as instrucções expedidas pelo dirc·ctor geral do Departamento approvadas pelo Ministro da
Justiça e Negocias Interiores.

ONP'ITULO U
A'l'TRIBUIÇÕES DOS FUNCCIONAHIOS

Art. 1. 475. Incumbe ao director:
a) dirigir, ,tJrient3!r e fiscalizar todos os serviços da Dircctoria de Saneamento Rural, constituindo-se centro de uniformização tec'hnica e administrativa dos mesmos;
b) superintender e fiscalizar directamente o ~ervico de
Saneamento Rural no Districto Federal;
c) levar ao conhecimento do director do Departamento as
principaes occurrencias da directoria, suggerindo iniciativas
e propondo as medidas que julgar necessarias á bôa marcha c
aperfeiçoamento dos serviços;
d) nomear, suspender até 30 dias, e dcmittir os funccionarios technicos e administrativos da Directoria de Saneamento Rural, do serviço no Districto Federal o nos Estados,
excepto o's quo forem de nomeaç.ão superior;
e) ~drnoestar, censurar e suspender até 15 dias os funccio:n:.rios de nomeação superior, e propôr ao director do Depart~mento penalidade maior, fundamentando as razões da providencia pedida;
f) determina.r a t:ransferencia dos funccionari.I'Js technicos
e administrativos de accôrdo com as convcnicncias do serviço,
ouvidos os respectivos chefes;
g) propôr ao director d0 Departamento a cxtincção do
Serviço de Saneamento Rural nas regiões quo estiverem saneadas;
h:l estabelecer, quando fôr necessario, serviços de vigilaneia nas i6YJ.as já saneàdàs;
i) empossar, ho§ re!TOObivos cargos, os funooionarios de
nomeaéão ~upE!r"itrr;
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.i) entender-se directamente sobre objecto de serviço com
outras autoridades do Departamento e autoridades estaduaes,
exccptuados os Presidentes ou Governadores, e municipacs
afim de conseguir providencias administrativas urgentes;
k) res·olver as duvidas que se suscitarem na intcrpreta~.:ilo dos dispositivos do regulamento da Directoria rld ~a
neamcnto Hural;
T) enviar mensalmente á Secretaria Geral do Depart:.lnwnlll 11111 JJOlctim dos scrvieos r1~alizados pela DirecLol'ia, ~~
no principio de cada anno um relatorio pormenorizado;
m) rubricar os attesf.ados de frequencia e as folhas dos
funccionarios da Administração Central;
n) visar as contas de despesas autorizadas e os pedidos
de forneciment.os;
o) despachar o expediente da repartição;
·
p) expedir instrucções aos chefes de serviço nos Estados,
sobre assumptos technicos e administrativos, fiscalizando a
sna execução;
q) commetter funcções transitarias a quaesqucr funccionarios technicos e administrativos;
r) contractar, após autorização do director geral do Departamento P approvação do Ministro da Justiça e Negocio.,
Interiores. funccionarios technicos e administrativos para.
attender a occorrencias cxtraord:inaris dos serviços a seu
cargo;
s) organizar o regimento interno da Directoria de Saneamento Rural, que será submettido ao director do Depart1.mento c que podem ser modificado ou ampliado, de accôrdo
com as com'8niencias .do serviço, com a approvação do Ministro;
t) cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste
l'"'gulamE·nto c as resoluções emanadas do director do 0('partamcnto;
u) resolver nos casos de infracção e, dentro da sua alçada, os recursos que lhe forem interpostos e informar os
quo tiverem de seguir á instancia superior.
Art. 1. 47ü Ao secretario, incumbe :
a) dirigir todos os trabalhos da secretaria. distribuindoos equitativamente pelos funccionarios respectivos;
b) preparar o expediente da dircctoria e submettel-o :í.
assignatura do director;
c) receber e abrir toda a. correspondencia official dirigiJu (t Dircctoria de Saneamento Rural;
d) encarregar-se da correspon.dencia epistolar do idirector;
e) transmittir por officio, ou pelo telcgrapho, em nome
do director, aos demais funccionarios, as resoluções do mesmo.
'quo não importem em autorização ou observações e que, ú
vista de urgcneia, não lhes possam ser dircctamente transmittidas por aquelle;
f) reunir e preparar todos os dados ncccssarios ao dircctor para confeccãb do relatorio annual;
g) assignar os attestados de frequencia ·c as folhas dus
funccionarios da Directoria. e remettel-os, depois de visado:-;
pelo director, ao secretario geral do Departamento;
h) e,Jcerrar o pcmtrr d~ fttnrnicmnriO'& á hCJra regulamenhtr;
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' i)' remetter até o dia 1.0 de cada. mez, á s-ecretaria Ger~l
do Departamento, as contas do mez anterior.
Art. 1. 477. A cada um dos chefes de serviço incumbe:
a) cumprir e fazer cumprir todas as disposições deste
regulamento e as instrucções emanadas do director;
b) superintender e fiscalizar directamente todos os se!'viços a seu cargo;
.
.
.
c) informar qual o numero de funccwnanos necessanos
ao serviço;
'
d) propôr ao director a organizacão de novos districto~
e dar posse aos funccionarios nomeados pelas autoridades superiores;
e) nomear e demittir os fnnccionarios administrativos da
séde do senriço e dos districtos ,sanitarios, excepto os que
forem de nomeação superior;
f) propôr a nomeação c demissão do chefes de districtu,
de inspectores e sub-inspectores sanitarios rurae.s, medicus
auxiliares, chefe de la,boPatorio, escripturario-archivista,
administrador, guarda-livros c oscripturarios dcstacado's no
respectivo ser·viço;
u) distribuir o pessoal technico e administrativo pelos
Districtos e Postos Ruraes, de accôrdo com as conveniencias
do serviço, podendo realizar as transfcrencias quo forem nocessarias;
h) censurar e suspender o pessoal da s.éde do serviç.o e os
inspectores sanitarios ruraes, até cinco dias, e propôr maior
penalidade ao director;
i) propôr a suspensão dos chefes do districto;
j) censurar o pessoal da séde do serviço o os chefeE; de
districto;
/c) entender-se com as autoridades administrativas, estaduaes, solicitando-lhes providencias para o bom andamento dos
serviços a seu cargo;
l) resolver, nos casos de infraeção, e dentro da sua alçada, os recursos que lhes forem interpostos o informar os
que tiverem de seguir á instancia superior;
m) apresentar mensalmente ao director um bolet-im estatístico e, no principio de cada anno, um relatorio circumstanciado dos serviços a seu cargo;
n) corresponder-se com o dircctor, informando-o de occorrencias importantes, suggerindo iniciativas e providencias
que julgar necessarias á bôa marcha c aperfeiçoamento dos
serviços;
o) organizar c assignar a folha do pa\;amento do pessoal
que trabalhar sob suas ordens;
p) rubricar todos os livros de servi~_;o da séde;
q) ·~·ecolher, mediante guia, ao Thof'nuro Nacional ou Delega·oias Fisc.aes as contribG.ições do:; Estados, dando immcdiato conhecimento ü Directoria;
1') designar os funccionarios que devem rec·eber os
ad.eantamentos para despesas com os ;:;erviços de saneamento e
pro.phylaxia rm·al, lepra o doenr;as vcncrea~, realizadas fóra
das cwpdtaes.
Art. t. 478. Corrupeto a cada chefe do distrjcto, nas zonas
!.lob sua jurisdicoão:
a)· cu,mprir e fazer cumprir todas as disposições deste

ACTOS DO PODER

897

EXECUTI~O

regulamento e as ordens emanadas uo chefe de serviço a que
estiver sujeito;
b) superintender e fiscalizar dircctamcnle todos os ser\ i'.:u::l do districto a seu cargo;
c) tornar as providencias que forem de sua alçada. c proJIÚl' ou encaminhar, informando convenientemente, as que dependerem Lias autoridades superiores;
f1) propôr ao chefe de serviço a que estivcl' sujeito a
('.t·ca~:ão, Lransfcrencia de séde ou suppres::;ão de postos t:ianilarios;
c) propôr a crcação de dispensarias, enfermarias c hospilac::; destinados á prophylaxia e tratamento do trachoma;
dirigir, tcehnica e administrativamente, quando desir:nado pelo dircctor, os hospitacs regionaes, que so crearem
110 ~eu districto;
u) propÔL' o numero do funccionm·ios neeessarios ao uisll·idu a. seu car:go;
h) iastallar a nuva S()tlo de ]lostos sauiLal'ios ruraes;
i) provur ao chefe do serviço a nom1mçfl.o e demissão dos
escreventes, uücroscopistas, gua.rdas sanitm·ios ruracs c auxiliares de eseripta do dü;tricto a seu cargo;
j) propôr a trausfcrcneia de inspcct.ores ~aniLat·ios ruraes
para outro disLriefu e bon1 assim a dos sulJ-in::;peelores, cscre' ent.eH c microscopistas;
f..:) tra11sfcrir para outros postos o::; suiJ-inspretorcs sanilal'ios ruracs, escreventes, microscopistas, auxiliares de osCl' i v La o de microscopia c guardas Hani tarios;
l) censurar inspecto·ros e sub-inspcctores sanit.arios ruraes o propôr a suspensão deHes;
m) entender-se com as autoridades muuicipaes, para o
1Jom andamento dos trabalhos.;
n) resolver, nos casos de infracção e dentro de sua alçada,
os recursos que lhes forem interpostos e informar os que
liyerem de seguir ú instancia superior;
o) fazer conferencias de propaganda sauilaria nas zonas
do seu districto;
p) propô r ao chcf c do serviço a admissão do tra1Jalhadores
e operarios ncccssarios (t realização das obras de ~pequena
llydl'ographia sanitaria c outros servi<.;os a sPrnm executados
por conta da Direcloria de ,saneaménto Hural. do aceôrdo
e um o disposto neste rc.gulamento;
11) distribuir os trabalhadores o UlH'.rarios eontradados~
pelos diversos postos, do accôrdo com as necessidades do
serviço;
r) visar boletins cstal.isl.icos. os pedidos de· foeneeimentos
e os atteslados de frequeneia dn pessoal dos 11ostos saui1arios·
si' allcstar a frcqucncia do IWs:-;oal que traJJalhar no~
lwspitacs regionaes do seu districto;
l) attestar os pedidos de forneeimcntos du JJJaLel'i:.tl ueeessario aos trabalhos dos hospitacs re:gionans .
.\rf. '1. íl~. Com'P'ctc a cada insvcclor ou sulJ-inspedor
11u posto sob sua üireccüo:
a) c.nmprir c fazer cumprir todas a~ disposições· desto
rcgula1uenlo ~~ as ordnns emanadas do chrfc de <.list.ricto a. qnc
c::;'f.iver sujeito;

n

Leis de 1923- Vol. Ill

57

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

IJ) pro pó r a nomeação e demissão dos serventes do seu

liUSto;

Lra~sferencia,
sanitario~ rurac'S,

para outro posto, dos sulJescreventes microscopü;tas e
guardas sanitarios ruraes;
'
. ~) suspender, até 15 dias, os escreventes e microscopisLas,
au.x:1har.es de escripta e de microscopia, guardas samtarios
nu·aes e serventes·
fazer conre:·encias de propaganda e educação sanita l' ia
uas zonas a seu cargo;
g) entender-se oom as auto:idades municipaes para o bom
aullamento dos trabal'lws;
lz.) informar, nos casos de infracção, os recursos que tivcecm de seguir para a instancia superior;
i) corresponder-se com os dhefes de districto, informandoo.., de occorrencias importantes e suggerindo iniciativas e providencias que julgar necessarias á boa marcha e aperfeiçoalllenlo dos serviços a seu cargo;
j) organizar lwletins mcnsaes de estatística '(los trabalhos
i'L'.alizados;
/c) attesl.ar a frequencia do pessoal que trabalhar 110
pusLo t;anitario sob !;Uas ordens;
l) fazer os pedidos de fornecimentos do material necessario aos trabalhos.
lAr L L 480 . .Compete a cada um dos suh-inspcctores sau iLal'ios ruraes ou medico's auxiUares:
a) auxiliar o inspector ou ~ub-inspector rural, que estiver chefiando o posto;
b) substituil-o em seus impedimentos;
c) executar os trabalhos technioos que lhes forem detl'.rminados pelo chefe do posto, fornecendo-lhes as informa-·
ções relativa5' aos serviços execuLados e solicitando as pro v idencias 1que julgar necessarias.
Art. 1 . 481. ÜS' guardas sanitarios trabalharão um em cada
circumscripção, sujeitos á autoridade dos inspectores e subinspectores, que. lhe5' determinarão os trabalhos a executar.
Art. 1. 482. Os hospitaes regionaes serão installados pelos
chefes de serviço, de accôrdo com a proposta feita ao dircctor.
Art. i. 483. Para admissão do pessoal subalterno, a critodo da Directoria, poderá s~er e:zigido estagio de tflenamento c
prova de habilitação nas sédes dos serviço's, districws ou
postos.
Art. 1. 484. Os medieos do serviço de saneamento e IIH'Opllylaxia rural, serão nomeados para o primeiro posto da escala (medicos auxiliarr~.s) e só após estagio nunca inferior a
trcs mezes e prova de cwpaci<ladc technica pouerão ser promovidos ao posto immediatamente superior.
Art. i. 4·85. A promoção dos funccionarios technicos c
administrativos será feita de accôrdo com o disposto no artigo 519.
Art. 1. 486. Emquanto a Fundação Rocliefeller funccionar no Brasil, poderão os Estados p1edir e acceitar a cooperação da referida fundação, para os eHei tos do saneamento
rural, sem prejuízo da contribuição que competir á União,
de a~ôrdo com este regulamento.
c)

propôr a

in:-~pcctores

n

.

Pâragrapho uhiêo: Neste casoo l>epái'tàmei1Lo :Na;ciç_nàt de

~aude Pübllcà detertmhàná, de accôrdo com a Cõnumssa,o Uo··kéfcflet', ó 111odó dê applicàcíio dâs v~rbàs é d~ distribuicãó dos
traLfi1hos, que serão sélíllli'é supéritttondidos pc1() DeV~Ntl

mcnto.
Serviços technicós da :birectotiá dE! S:lrteam.ento llUtal
TITULO 111
IJOMBA'rE ÁS END~MIAS RU.h.AES

CAPITULO 1
Pt·uphylaíXia especifica do i!npaludisrrw
At·L. 1. 487. O
pt~lu Üi'l'ectoria de
:-:egu intes medidas;

combate ao impaludismo será realiza,do
Saneamento Rural com a applicação das

a) trabalhos de liydrographia sanitaria, destirtàdos . a
di l'l'itmll.ar ou impédir a procreaoão dos culleidios transmissot·c~~

b) destrUição systentatica do culicidio ha11smissor, éíu
(tttalttuer dá .su,as f6rriH1s evolutivas:
c) proteocão meNmica. dos don1icilios e de quaesqUct·
t'uJislt-uccõeS; que poss.tt:tn con~tituir fócos d~ inf~~ção:
d) tratamento dos impaludados, até cura definitiva, no
JJOI!to de vista cliilico e parasitaria;
e~ ,quirtini~ação prevcntivâ do.s indivíduos fndemnes;
f) protecção mcc~:utiéa rigorosa dos don1icilios hábitádos
Jllll' twrtadores de gaiiletos, ou isoltttnento nocturno de11es, ~m
const.rucções destinadas n ease fim;
ri, exeou(lão de outr·as medidâ~ sanitttrias que visétn os
el Pmenfos epidetnlologicos da dotmca.
§ 1<~. As medida~ acima detertnh1adas serão e:kecutadàs de
üt~côt·do com as pósBibilidade.s e indicacões lo~aes, etn con,l,rneto, oL1 ~edio tJrefet'idas as que puderem gàrantlr maJores
u ntais proh1ptus result!uJos. Para a execttçfio de taes medidas
poderão ser cteadas cor11rni~sões itinerantes, onde não houvor
pn:Jilns fixos de vrophyla.xià.
§ 2°. Ainda, .para melhor execuçao deste artigQ, a nutoJ' lilado sanitnr•ia 1\UrrlJ)ril'á as disposições dos adif.!ns deR(•~ 1'1~
.t!ílfat\wttto, I'elaUvo~ ao abastecim~nto d~ agua, c, c:x:igii'â. a
o!t~er"·áncüi das disposições a seguir.
Art. 1. 488. Nas .zonas pa1udósàs as construcções destina..,
das á habitação, ou ao trabalho do homem, deverão ficar lol':-tllzàdas Pm terrrnos scecos ou ai'Lificialmenfe enxutos, e
colloeados á màior distancia possível dos fócos, praticamente
i:Temoviveil5, de procreação de mosquitos.
.
Art. 1.·48-9. Nos terrenos em que estiverem localizadas as
rnnsh·uccõeG e que apresentarétrt tocos de desenvolvimento
do cuHcidlo tr.áhsmissor, deverão ser executados os seguintes
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.Lrabaihos: 1'\ desohstrucção, limpeza e rectificação de c!!_rsos
d'agun: 2°, aterro ou drenagem de 1pantanos; 3°, abertura de
valias e canaes para facilitar o escoamento das aguas; 4°, derr,u:badas de mattas, quando necessario, e limpeza geral do
tcrre!10 em torno· das construcçõ.Js.
§ 1°..Pela execução e conservação dos trabalhos acima:
referidos~ nos terrenos particulares. s[tO respom;aveis os proprictarios on arrendatarios, ao•., quaes será expedida intimac;ão pela aulol'idadc sanital'ia.
§ 2°. O não cumprimento da intimação de que trata o paragrapho anlcl'io:· será punido com multa de 20$ a 100$,
dobrada na reincidcncia.
§ 3". Quando os proprictarios ou arrendatarios de terrenos persisl irem em 11ão dar cumprimento á:-:; exig·encias das
autoridades sanitarias, oR I rabal hos serão executados administrativameulc e a~ flc:-;pc~as cobradas judieialmente.
Art. 1. ·100. Quando a exec.ut;~o do~ trabalhos de que tratam o ar-ligo anterior e sem; paragraphos depender de obras de
grande monta, como sejam desohstrucção de embocaduras de
rios, rectificação c~ limpeza dt\ grandes trechos de seu leito
ou margen::-;, Hwvimenl.a..:ão de terra~ c outros serviços que
:~6 russam• ser realizados pela admini.;;lra,_:ão pnblica, só depois de ~~oncluidaH taes obras scr·ão imposta~ aos particulares
a-; obl'iga\:õcs estalnídas no mesmo artigo e seus paragraphos.
Art. 1. ·'t.!H. Dos proprictarios ou responsavois pelos terrenos lJPlH.'·fieiatlos lHlla administ.ra~iio publica, na fórma do
artigo anlet·ior. SPr(l ,pxif!'.ida a •~onservacão dos mellwramentos
feitos nos mesmos ou o seu arroteamento c cultivo.
Paragrapho nnico. O não cumprimento deste artigo importat'á em mnlt.n. de 100~ a 1 :OOO!li, de aenlrdo co·m o valor
da propriedade, podPrHlo ;-;Pr dohrada f\sla pPnalioadc em caso
de reincidencia.
t:\rL I.·~H:!. O dirPcfnr t!c ~~rrwanll'lllo ltural terá o direito
de fiscalizar qnacsqucr lrahalhos !parLienlares do hyd;rogNlJPhia
sanitaria, que não seJam de sua execnçiio, orientando-os de
accôrdo CO!Il a l.t-cltnica necc:;~aria r, l'(Hlendo embarg-ai-os,
quando não fut'Pill ohcdceida~ as sna-; insl.t·nccões.
Art. 1. ·i:9;3. Os deposito5 de agua de qualquer natureza,
destinados aos dinwsos mist.1~res lias habitações particulares
ou aos trabalhos e serviços de estabelecimentos, fazenda~,
cmprezas, eompanhias. c outros quaes'qLlei' serviços rura.es,
deverão, quando possivPL ser esgotados e lavados ao menos
semanalrnPnh•, «' prol «'gidos ú prova dP mo;:.;.rJnitos.
Paragrapho u nieo. Aos infracloros f](~ste ar Ligo será imposta a multa dr :?O~ a 100$ c do uoh~·o nas reiucidencias.
Art. 1. /1~H. Quando fôr indispensavcl aos misteres de habitações particulares ou uc quae~quer sm·vicos ag-rícolas ou
indust.6acs, .a permancncia de grandes collecções de agua,
qw~ não po.ssam ser lH'Otegidas conlra lllosquitos, ~~stas sú
serão pcrmittidas se ficarem localizadas á distancia conveniente das habitações humanas, ou quando' os rcsponsaveis
ado:ptarcm meios adequados ~para impedir a procreação dos
culicidios, t·omo sc'.h.llll o eult,íyo fle peixe", destrui dores de
laJ'vas, potrolagPm ]Wriodica, movimcnt.a«.;ão constante c reno·vação frequento das aguas.
§ to. Aos respom;avcis serão indicadas as medida~· necessarias c exigida a sua ·execução em um prazo de tempo va1
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riavel, a criterio da autoridade sariitaria, sob pena de multa
de 50$ a 200$000 ..
§ 2°. No caso de não cumprimento das exigencias de que
trata o paragrapho anterior, serão as medidas executadas ~d
ministraf.ivamcnte, cobrado por prDces::::o judicial o respectivo
custo.
Art. 1· 495. Nos trabalhos rpublicos ou particul~res. de
cuja exeeucão possam resultar condirõe;;; hydrographJC~s favoraveis ao desenvolvimento do impaludismo, serão pralwadas
medidas dr prophylaxia, de aceôrdo com instruc~;úes expeclidas pela DirPctoria de Saneamento Rural.
§ 1o. Aos responsaveis pelos trabalhos de qne trata o
artigo anterior caber.:'i a obrigação de solicitar as instrucçõcs
acima referidas e fazel-as executar.
§ :2". c\. Directoria de Saneamento Rural poder.á, de acct)rdo com os responsaveis pelos trabalhos dr fJllP trab este
adigo, H quando solicitada, designar technirns para orientar
P fiscalizar a~ indieaeões sanitarias.
§ 3". A falfa de cumprimcnt~• tlas dis;1osit;ões contidas
neste arth;o importará na multa de 100$ a l:OOOl!i. podendo
ser embargadas as ohras até {lllC as cxig-encias sejam cumpridas, quando dcllas J•csnltar perigo evidente para a saude
publica.
§ 4°. Tratando-se, porém. de serviços publicos, caberá á
Direcloria 'f)'romover a execução das medidas necessarias perante as respectivas auto'ridades administrativas.
Art. 1 .'49·6. Nas vias e logradouros publicos e terrenos
rlcvolutos, calw :í administraef:io publica executar as medidas
dt\ hydrog•J•a,phia Kanitaria, rrlativas á prophylaxia do impaludi.-;mo.
Paragrapho unico. A. os partioulart>s cahr a obrigação de
construir n consPrvnr vin~ dr aecesso <Í" suas ltabitacõe~.
(hnriros. ponl.ilhões. ri r·.). df' modo a nfío pt·Pjwl it·ar a obra
1~uhlica.

Art.. 1. 497. E' prohibido modificar disposições naturaes
relativas ao systcma hydographico fie qualquer região, assim
eomo damni fie::~ r obras executadas, sem medi.das t•omplementareH que impPt;:am a formação de ftíens tk mosquitos.
PaT·agrapho tmicr~. ;\ infmct.~ãn do di-.'posto neste artigo
será pnnida cnm a multa dn 50!J; a 1 :000~. fieanrlo o infractor
obrigado a rrparar as alt.('ra~õcs pela~ quaes fôr responsavel.:
Art. 1. 1fl<R. Na·s zonas palndosas e a juizo da autoridade
sanitaria. a~ m::lrg'Pn~ do~ cnrsns iJe a~ua. nafnraes ou artiJ'ieiaes, devrrão ~e'' protr.girias, de modo a fiear garantida a
sua regularidadP r impossibilitada a fonna~ão df' rlrpositos de
a~:na. de brejos. rte., que possam Ponstilni,· f6eos rle procrPa~ão flp mosqnifo;'::
Paragrapho unir,o. A autoridade sanifnria rxigil'á, quando
j11lgar 1\0ll\'r~niPIÜn. a Pxreuc;ãn das mNlidas rir prof.ecr,.ão a
crne se rcfcrr f'sfP arl.ign, ralwndo an rPspon~avPl pPlo nfío
r.mnprimf'nfo rla infim<H~fío. a nmlla de HIO~ a I :000$. dobrada
nas rr.incidPnda::.:.
Art.. 1. -'t9fl. Quanrln trahalhos puhl iene; n11 parf iculaN•s,
flp esfahrlf'cimPnl o-.· agTié~olas nu i ndnsl1·ian:-:. o11 dP üT1liH'f1Zas
ff'l'rovial'ias. rmprczas rle .forea c luz. ou rornpanlliils qnr.esqner, forem ransa flir·Prfa dP rrpr-rsanwnfn~ de agna~ " for.
mat~fío dt~ rnndieõrs fnyornn'i;;; :'l pt·nrrPaefío rl" mn"qllifns. rpwr
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nos proprios terrenos, qQer no~ terrenos clroumvi&inhos,
serão os responsaveis pelos re.ferldos traoolbos intimados a
execut~.r .a.s obras nocessariafl' á correccão daquella causa rle
insalubridade.
§ t Na falta rte cumprimento da int.imação, 'Será o rl'sponsavel passível da multa de. 2-00$ a 2:000$, recebendo nova
intirnacão, cujo não cumprimento importará na multa ern
ctobro; e as obras, qtlando pos~ivel, serão executadas p~la
~dministração publica, e cobrado executivamente o respectivo
cust<>.
§ 2°. Tratando-se de 'Se.rviços publicas, a Directoria promovertá a execução das medidas necessarias perante as autnl'idadas Qdministrativas.
Art. f. 500. Nas zonas ,povoadas são ex;pressamonte prohij,
bidas as barragens, desvios e represamentos de cursos de agua
psra a rega e cultura da hortas, pomares e capinzaas; e nas
zoll'RS de populaoão disseminada, taes serviQos só poderão se[/",
permlttidos quando não importarem em prejuízo á salnbriduda.
•
Pnre.grapbQ unioo. A infra.cção do disposto nesta artig-o
será puni!ta com a multa de 2()1()1$ a i :000$, sendo intimados
o~ infraetores a restabelecer a normalidade do curso de agua,
e, na reincidencia, multados no dobro, sendo executado o set•vjç() por conta da Direl)toria dp !Saneamento Rural, .quando
poSlliivel, o cobrado executivamente o respectivo custo.
Art. i .50!. Nas colleccões artificiaes de; agua, destinadas n
qua.esquer fins, será obrigatoria a remoção de plantas aquaticnil, de modo a conservar-se a superfície inteiramente livro.
dov(lndo ser mantidas limpas e l'egularizadas as mai'Igens.
~rt. 1.'502. A autoridade sani.taria aconselhará o cultivo
de pejx~~ destruidorfls de larvtu~, nas collecçõeR de aguas sitllada.s em parques, jardinA, hortas o pomares proxirnos das
habitacões.
Art. 1. 503. A Directoria de Saneamento Rural, s·empre
que. juliar neoess~rio, f,ará rigorosa policia de f6cos de culicidiflij,.· ~- Uml\ árel\ de pelo menos 500 metros de raio em
torno das habitaçõee.
Art. t .60·i. Nas habitações das zonas paludosas, quando
juls:..4a QOJlveniente~ será executada, por meios adequados, a
de~~ruh:iio das fórmas aladas do culieidioR, ou a sua oaptnra,
qunndo pratioavel.
0
~ ! • No~ fócos endemo-epidemicos de impaludismo. f'
princtpahn~nta quando so tratar de collectividades de opernrios
em Ae&mpamentoa movei~. serão realizados expurgos de oHo
em oito dia,11, destinados á destruiçlio dos cnlicidios.
§ 2°. Esses expurgo~ serão realizados, de preferencia, na~
habitações não protegidas por telas metallieas millirrwl.l'iros:
quando, porém, a juizo da autoridade sanitaria, n. protecçã-o
mecanioa, acasn, empregada, apr·esent.ar falhas na. sua efficiencia, o f':xpurgo será tamhrm applicado nas habitações protegidae.
Art. 1. 505. A protflcção mecanica das habitações, ou du
qualquer das sédes de trabalho do homem. que se possam
tornar f6cos de infecção, será exigida, a juiz·') da autoridadf'
ganit.aria. quando constituir a unica medida prat.icavel on o
methodo prefet'ivrl na prophylnxia da dqen1:a.
0
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.
§ f~. A protecoão miecanica ser& exigida pela autoridade sanitaria, nos se.guintes casos:
a) habitações collectivas;
b) est.ações e casas de empregados das vias ferreas:
c) estabelecimentos agrícolas, industriaes e commerciaes.
§ 2°. Ficarão excluídas da exigencia do paragrapho do
artigo anterior as construcçõe's que, pela localização elevnJ:1
on distanoiada convenientemente rle fócos de 'ml'icidios, di;:;pnnsarem aquella medida .
.Art. 1. 506. A directoria promove)rá, bempre qua possível,
a protecção mecanica dos domicilias em que residirem indivíduos portadores de gametas, ou fará com que taes indivíduos
fiquem ao abrigo do picadas do mosquitos, em isolamento individual.
§ 1. Nas zonas em que fôr reali1.ada a proplhylaxia ~YS·1rmatica do impalndismo, r quando o indice endemico fôr ahi
rlevado, a Direct.oria de ~anAamcnto Rural promoverá a
imüallação de loeaes apropria;dos, protegidos contra os mos-·
qnitos e drstinados ao isolamento rlm; portaclorcs rle gametas.
§ 2. • As em prezas industriaes, agricolas ou commerciaes,
as companhias de vias ferreas, de construcQões e quaesquer
outras organizações similares, ficam obrigadas a cumprir a
f•xigencia do § 1o e a determinar a permanencia noct.urna.
nnlles. dos portadores de gametas.
§ 3.0 As construcções de que trata este artigo e paragraplloR antcrioreF! snffrerão expurgos Remanaes. destinadoR n
rorTi;~ir as falhas possíveis da protecção mecanica.
Art. 1 . !>07. A Directoria de Saneamento Rural promovcr:1.
a pl·otcec:ãn m~eanica. dos compartimentos fechadoA, eS})edalmPnf.n dos dPstina·rlos a dormitorios, das Bmbarcações que nn\'Pg-nrcrn em 1:onas naludosas.
Paragrapho nnico. Em taes embarcações serão realizados,
quando p·ossivcl, expurgos periodicos, destinados á destruição
de mosquitos, c scrno cmprcg-arlas, repetidamente. snbstanoiaR
insrctiriclas rara afugentar os mns.rJnifos li c hordo.
Art. 1. 508. Nas zonas paludosas, de indicr fmdemieo elevado os grande,s e~stabeleejmentns industriars e agricolas, as
f~ompanhias ou emprezas de estradas de ferro, de viação fluvial.
ne quaeS'quer construcções, todns o~ grandes serviços publico·s
ou particular~s. ficam obrigados a. manter assi~tencia meclica
c a prover o tratamento regular e definitivo dos empregarlo~
n fl'Pct.ados do impaludismo.
§ 1°. Os estabelecimentos, emprezas e companhias de que
l.roJa est-e artigo são obrigados a manter um deposito de quinina do Estado, para prover ás exigencias do tratamento e~
pecifioo.
~ 2°. O tratamento dos impaludados será rcaliímdo em
const.rucçõPs apropriadas, protegidas rcontra os mosf!nitos. e
lc~ynrfo ate' ú r.ura clini<'a complf'la. sendo mantidos os dom!lr·~
nn ahrigo elas piea,flas dr culicidios.
~ 3°. As emprezas e companhias, e os rm;ponRaveiR P"los
sc'rviçns de que trata este artigo e Reus paragranhos, e que,
a .fuizo da autoridade sanitaria. f:'SUvcrrm obrig-ados iís Pxig-r'nc~ins nclles estabelecidas, ficarão sujeitos á mulb rlr' ?00~
a '! :000$, nas infraccões.
Art. 1. 509. A Dir~ctoria de Saneamento nural fnr:'i. o fTalnmPllto ~r·nt,nit.n dos impalnclaclos nos pnsfos snnitnrins, e .J
0
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tratamento systematico a domicilio, nos casos de ~surto epide-mico, ou quando julgar necessaria essa providencia.
Art. 1.510. Nas vias ferreas do Gov·erno e em quaesquer
outros serviços officiaes, o tratamento dog impaludados será
feito por conta do Estado, e nas vias fcrreas particulares e
outros estabelecimentos, executado por ellcs e fiscalizado pela
Dircctoria de Saneamento Rural.
A1'f.. 1 :511. A Directoria de Baneame,nto Rural manterá
stoclr. de quinina do E.stado nos postos sanitarios, e promoverá, por meios suasorios, a .quininização preventiva nas épor,as
epidemicas, fornec~endo gratuitamente aos indigentes o remedio.
Paragrapho unico. Além disso, a Direotoria promoverá a
installação de depositas de quinina do Estado, para venda do
medicamento pelo custo de producção, nas bases do decreto
n. 13.159, de 28 de agosto de 1918.
Art. 1.512. Nos serviços de qualquer natureza, executados
pelos poderes publicos e tambem nos trabalhos conectivos de
quaesquer emprezas ou companhias, a quininização preventiva
será obrigatoria na occurrencia de surtos epidemic-os da
doença, ou •quando o julgar neoessario a autoridade sani.taria,
vara preyenir aquelles surtos.
§ 1°. Os resp.onsaveis pelos serviços de que trata :Jste artigo 1ficam obrigados a dispensar os empreg-ados que se furtarem á exigencia nelle contida.
§ 2°. IncorrPrão na multa ·de 2t00$ a 1 :000$, os responsaveis qnc sr furtnl'Plll :10 cumprirnrn!o ilPf-llt' nl'tigo e
seu § 1°.
§ 3°. Quando se tratnr r1P irahalhoc; cxecutndm;; pelos poderes pnhlicos, a Directoria pr:nnovcrá as providencias que se
tornare.m necessarias perante ~s autoridades administrativas.
Art. L 513. Em todas as zonas ·reconhecidamente paludosas, mesmo onde não tenham sido installados Postos Sanitarios
pela União, cabel'á á Dircctoria de Saneamento Rural promover depositas de .quinina do Estado nas bases do decreto
e regulamento do Serviço de Medicamentos Officiaes.
Art. 1. 514. O trabalho conectivo de emprezas industriaes
ou agrícolas, de companhias ferroviarias, ou de quaesquer organizacões similar.es, só será permittido, na Jccorrencia de
,surtos epidemicos intensos de impaludismo, si fôr praticada
do modo regular e dficiente a quininizac:ão prcvenLiYn.
ATt. 1.•515. Em qualquer serviço collectivo, installado em
zonas paludadas deverão ser preferidos op~rarios indemnes de
impaludismo. e excluídos os indivíduos qun apresentem acccssos periodicos da doença.
§ 1°. Para a admissão do operarias ou de quaesquer outros empregados nos serviços, scJYá. realizado o exame plhysico
A a pesquisa parasitar.ia dos candidatos, sendo recusados os
flUO apr-r>scntarem mcgalosplenia nvrcciaYrl
ou formas sexuadas do parasito no sangue.
§ 2°. Ficam oxclnidos desse dispositivo os serviços instailados· em zonas onde a acqnisição de pessoas nfío nffectadas
da doença offereça diffieuldadc., em vista do alto indice
endemico regional.
§ 3°. A Directoria de Saneamento Rural, sempre que possiyel, facilit:uú. á~ emrn·ezas, companhias, etc., inst.ulladas em
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zonas paludosas sob sua jurisdicção, as pes.quisas e. ;exames
destinados a seleccionar os operarias para seus serviços ..
Art. 1. 5l6. A Directoria de Saneamento Rural, nas zonas
paludosas sob ~ua jurisdicção, deverá orientar os processos
de cultura do sólo, de accôrclo com as indicações rta prophylaxia do impaludismo, e promoverá ainda culturas especiaes,
((llf' favorer:am o saneamento no que respeita a essa doença.
Ar L. {. 517. Para exccucão de obras publicas, destinadas
á prophylaxia anti-paludiea em terreno<:; particulares, poderão
sPr realizadas desapropriações por utilidade publica.
Art. 1. 518. As emprezas agrícolas. industriaes ou comme·rciaes, e quaesquer outras organizações de trabalho n:1s
zonas paludicas de alto indice, ficam obrigadas a realizar installaçõrs especiaes, protegidas c·ont.ra os mosquitos, e destinadas a dormitorios dos operarias ou a enfermarias para os
doentes.
Paragra.pho uni co . .O nft.o rmnprimc~nto do disposto neste
artig-o importará na multa de 500$ a ~: 000$000.
Art. 1.519. A Directoria de Saneamento llural. quando
julgar conveniente, proporá ao dircrtor geral do ;Departamento a notificação cornpulsoria de caso~ de impaludismo.
Art. 1.520. A Directoria de Saneamfmto Rural promovrrá
todos os trabalhos de propaganda relativos á prophytaxia antipalndica, e, de modo especial, por meio de folhetos, annuncios,
})rojccções, conferencias e quaesquer outros processos eonYincent.e:;, tornará conhecidas as vantagens da quinina rlo Estarlo vara uso preventivo e curativo.
Art. 1. 521. Nas zonas palndicas as constrneções destinadas a habilação ou ao trab::tlho elo homem drwcrft.o ser localizarlns em logarcs descampados, sufficienlemcntc isolados
o illuminados.
iParagrapho unicn. Em torno elas hahitatõcs, em nm raio
de 500 metros não deverão existir plantas, em qne se verifiquem depositas de agua que permittam o desrmvolvimento
aquatieo dos mosquitos (bromelias e outras) .
Art. 1. 522. A Directo·ria de Saneamento Rural fornecerá
aos interessados projectos de habitaç.ões apropriadas ás zonas
paludosas e promoverá a adopção, nos serviços do Estado, de
typos especiaes de casas, visnndo cliffienltar a infrcção domiri1iaria da doença.
CAPITULO JI
IIEI..MINTITOSER

Art. 1. !323. O combate ús helmint.hosf'~. c rspecialmcnte á
uncinariose, será realizado pela Directoria do Saneamento
Rural, qne promover:'í e exigir:'i a nppl ir<11;:\o da 'i seguintns
mcd idas esprcificas:
a) tratamento de todas as pessoa.;; alacarlas dP helminthnscs. feito o exame prévio. nas localidades onde o indicc
rnrlrmico tornar nccessuria essa proviclr~neiu;
b) protcrcão do homnm contra a infc:;;;frt(:fio prlos brlminlhos:
·
c) protecçüo do sétlo cmdra. a eonlaminaçjo pPlos dcjcctos humanos.
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Paragrapho uni co. As medidas dos itens anteriores serão
executadas de acoórdo com as possibilidades e indicações locn.es, sendo preferidas as que proporcionarem resultados nu11~
officazes quando não forem praticadas em oonjuncto.
Art. 1. 52'1. Se em cada região 1'ü1· venficaclo que o indit·o
dn. infestação attinge a 80 o/o, nas pe.-;soas exarnmadas (ilt:·s
doi~:~ sexos, varias idades e condições sociaes), será feito o
tratamento
systematic')
domiciliar, com tres medicaçü.~..;
em média, dispensados os exames para diagnostico individual
e outrosim os de verificação de cura.
Art. 1.fí:!5. No~ nosfos sanltarios da Direcforia de Sanf'i:l··
monto Rural serão feitos gratuitarnente os exames necessarios
ao diagnotltieo, ao trai nmPnto !::' á verilicacão da cura 1k.;
ht!minthose~.

Paragrapllo nnico. A medicação será ministrada na st"dP
dos pr;stos ~nnitario~. rm domir.ilio. em Yi~itas systcmations.
Rendo rrJiistrados os doentes e todas as occorrencias do tratanwnto atr'· á cura eomplrta.
Arl. 1. 526. Os rnethodos gcraes de tratamento serão nnirformes em todos os ~crviços da dirccto['Üt, podendo cxppr·imcnt.ar modificações de accôrdo com a pratica.
Paragrapho uni co, Os e~pecifiC'.os u~ados nos srrvic;os ·h
Dlrectorin. de Saneamento Rnral soffrerão sempre vcrífiear~fío
prt1via, destinaria a garantir a sua inocuidade nas doses dn
appliração habitual.
Art. i. 527. Aos responsavois pelas fabricas, officinas, p.:;colas, collegios. asylos. qnarteis, prisões, eolonias, e quaesqut•r
outras eolleci.ívidades, cumpre facultar e facilitar o exalllf'
sy~t.ematico do todas as pessoas sob sua direcção, e o lmtamnnto das que forem r.neont.rada~ infm;tadas.
Paragrapho unico. A J•ecmm aos dispositivos deste arf.igo
será pnnirta com a mult.a de fíO$ a 2ü0$, dobrada na roineidencia; tratando-se, por{~m. de estabelecimentos public.os, r·nberá á directoria promover a execução das mertidas perante
as resperJivas ant.orídades administrativas.
Art. 1. 528. Nas vias ferreas, e qua.esquer outros serviçqs
executados pelo Governo, será obrigatorla a verificação do
índice endemir.o da anr·ylostomose, bem como o t.ratamento ela .::
Jlf':;;t;;ons infest.adaR.
~ 1. Nas vias ferreas e quae.squer outras emrrezas parf.icnlares, as medidas determinadas neste artigo serão tambem
ohrigatorias, competindo sua fiscálização tá [f)ircet.oria do Sn·lWatnrnto Rural.
~ 2°. Aos responsaveis pela execução do disposto no paragrapho anterior sor:i imposta a multa de 500~ a 1 :000~ n:1~
inft'ac<:ões, cabendo ainda ás ant.m·idades comprl.entrs tomdr
outras providencias no sentido de tornar effec·l.iva:'l as l':\ !grncia" sanitarias referidas.
Art. 1.52'9. Nas emprezas e servieos a qne se referem o.;
arts. 1.n27 e 1.528 será exigido, tanto quanto possível o uso tio
Cf~l~ado.:. princiJ?almcntc nas instituiçõe~ mantidas p~la admintsbar:ao puhllca.
!):ung:rapho unico. A Direct.oria de Saneamento Rnral
prov1dencwrá., perante as autoridades estaduaes e mnnicipnP:-::,
no s.rntido de ser introduzido o uso do calçado nas rscola~
publwas c em todos os estabelecimentos de rdue:J.~.ão, aRsilll
como nos nsyln'3 ou quarsqner collor.Uviclndc's rnanf.idn~ .ou
suhvcneinnndos p!'loc; E:;; f ndns ou nnmieipios.
0
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.A<rt. L 530. A Directoria rh~ Saneamento Rural providenciará afim de que não sejam ul.il iradas, para bebida ou para
usos domesticas, agras sn~pf'it.as de contaminação por dcject.os
h um anos; igualmente providenciará para que não sejam dados
a consumo vrgef ars ou frurf os sus.p·citos ele contaminação ht•lminthica. sem que sejam submettidos a processos de de~
i 11 fnstaoíio.
,i\1'1 .. 1. .1531. As agnas de abaste.cirnento, publico ou particular, deverão sempre ficar protegidas desde as suas na.scPntes até o destino final, de modo a evitar a contamina(:íio
por helminthos.
Art. 1. 53:?. Para o~ offritns do artigo anterjor, a Dirt!cb)ria de Saneamento Rural far:í. ohscrvar os dtispositi:vo!'l
drste rcg11la~:wnt.o relativoR á prol.eeçãn das a~uas e do sólo.
Art. 1.533. Toda construcçfio. destinada a ~er h:1bifada, .ie
modo permanente ou transitorio, deverá sm· provida de instai-·
lação de lairina, mf'im de collectar os rlcjectos humanos e d(•
asspgurar a remoção dos mesmos atravr~s dr rt~rle~ de esgoto.-:,
onde as houver, ou de provêr a dcpurar;ão por meio de fossn'~.
rle um dos typos approvados pelo Departamento Naeional d(!
8-ande Publir·a, ouvida sobre o assur'lpto a Di r·eel o~'ia de Sanf'alllflnfo Rural.
Paragrapho nnico. A infracção deste artigo import.a n:1.
prnn rle multa de 50$ a 200$, dobrada na reincidencia, pri'<'r~dendo intimaçfio do responsavel pela const.rueção.
Art.. l. ri31. Toda conBtrucção destinada a ec:cola, quartel.
ns~~lo, falwira. officina e quaesquer outras habi tariões collP
ri ivns deverá ter um gnbinrte de latrina para rada ~n1 nn
dn 30 pessoas.
Paragrapho uni co. Quando os estabelecimenf.oR do que
t.ml.a este art.igo forem de propriedade e dirccção partieu In r,
ao.-; respowmvcis scrú impo~ta rnulf.a de 50$ a :!00$ pela inJmcção; trataildo-se, porém, de cstabelecimcnf"s puhlicos, enherá á dirpct.oria pt'onwver a execução das medidas perante
as respectivas autor·idades administrativas.
Art. 1.535. Nos Jogares onde houver rêde de esgotos acceif.a voi, 1o da construcção deKtinadu a habita(; fio permanente
ou provi:c~oria dcvrrá ser servida de gabinete sanitario pro\·ido de caixa de descarga de jacto provocado e vaso com
syphão. Ii,gado á rt)de.
Paragrapho unico. A irllfraeção deste artigo será punida
eom a multa de 50$ a 2·00$, dobrada na reineidencia.
Art. 1.536. Nos Jogares onde não houver rêde de esgot.o~.
nn si a que houver não preencher o.c; requisitos necP;;;sar·ioa,
a jui:w da autoridade sanitaria, fuda construcçíio dr~sf.i11ad:t (t
!lnbif.ação permanente ou transitoria deverá spr provida de
g~1blnete sanitario, com vaso e syphã.o, ligado a uma fo~::;a l;.~
mn dn~ typos approvados pelo Ilepartamcnlo Nacional llc•
~aude Publica.
§ 1°. Gabinete e fossa deverão obedecer rigorosarrwn tP
a um dos modelos indicados pela autoridade sanitaria, que fiscalizará a sua· construcção, não podendo ser fecharia a fossa
n 11":-ulo o gabinete sem prévio e.xame e approyação da rd~'l'ida
:tllloridade.
§ 2°. A infracção do disposto neste artig~o c § 1o ser:í
p11nida com a multa de 50$ a 200$, dobrada na reineirlrnPin.
Ar-t. 1.fí:l7. E' permittirla a insfalln.r;ão de uma fossa llllica .
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para varias construcções do mesmo proprietario ou responBavel, devendo neste caso· ser observada-3 as indicações es.pcciac:-; da autoridade sanitaria.
Paragrapho uni co. A concessão de que trata est,e artigo
poderá ser para o caso de construcções de propriet.arios ou
responsaveis differentes, uma vez que um delles assuma por
escripto a obrigação de velar pelo perfeito funccionamento da
i'ossa.
Art. 1. 538. O funccionamento das installações sanitarias
approvadas será objecto de ri~nrosa fiscal izaçiio por parte ela
autoridade sanitaria.
Art. 1. 539. Quando a insta Ilação sanitaria soffrer estragos
decorrentes de sua construcção ou do seu proprio uso, on
quando fõr necessario introduzir-lhe altcraoões, que as circumstancias tornarem indicadas c opportunas, as exigencias
serão impostas ao proprietario ou responsavel pela habitação,
e ao proprio lor.atario quando resultarem de descuido deste.
Art. 1.540. O locatario ou morador será responsavel pela
limpeza e· ennsrrvaçãn da latrina c da fossa, c tambem pela
remoção das materias solirlas nellas contidas, quando essa remocão se fizer nece:o:saria.
§ 1.0 A remoção a que se refere este_flt-ligo só será feita
de accôrdo com as indicações da autoridade sanitaria.
§ 2°. A infracção deste artigo será punida com a muHa
de 2 0$ a 100$ e o serviço executado administrativamente~
cobradas as despesas judicialmente.
Art.. 1. 541. A fossa absorvente só poderá ser tolerada
quando o pRrmlttirem a natureza do sólo e a situação dos mnnaneiaes mais prnximos, destinados á alimentar,ão nu ~i irrigação.
·
Art. 1.542. Quando, a .juizo da autoridade ~nnitaria, uma
tfossa absorvente não prernrher mais os requisitos necessarios
á sua tolerabilidade, deverá sPr aterrada, não sendo permittido
o seu esvasiamento.
Paragrapho uni co. A infraecão dest.e artigo será punida
com a multa de 50$ a 200!g000.
Art. 1.543. Nos trabalhos conectivos de qualquer natureza,
afastados das installar,ões sanitarias regulares, será obrigatoria a constrnc1;ãn de ~ossas ali::Jorvcntcs, ou de fossos e
valletas, com dimensões ~un icienl.es pa1·a recPlJer dejectos
1

humano~.

fossa~ e valletas deverão
contra o accpsso de moscas. e nm~tcriormcnte
coher,fos de terra ou incinerados, .quando possível.
~ ~ • O responsavel pelos scrYi(:os Sf'rá passi\'el da muHa
de 20$ a 100$ nas infracções.
Art. 1,).&..'1, As galerias subterraneas, espec.• almente nos trabalhos de mineração, estão sujeitas ás disposições deste regulamento destinadas a rvit.ar a contaminaeflo do sôlo, sendo
ncllas rwrmi t t.irlo o uso d1~ fossas moYris.
§ 1". As fossas nlOY~is. a qur s~ refP-rP rst.e art,i,!!'o. deverão ser estanque:'. <1 flJ'nva de mosras. e construirias de
material r~sistentc; além disso serão em numero sufficiente,
c lnr.alizadns ele modo ~ facilitar o s~u uso pelos operarias.
§ ~o. ().:; rlr.ircfos de tars fo.:;sas serão removidos para o~
p:::g-otos on fn:-:.~ns rPgnlarrs t"xistPntr~. nn srrfín f'ntrlTad.os e
snbmettirlos a trnt~mr.ntos rfririPntrs indir:1do.:; pela autoridade sanitaria.

§ 1°. Os dejectos collectados nas

RI"T' protP~irlos
0

AC1'0S DO PODER EXECU'l'IVO

909

§ 3°. A infracção deste artigo será passível da multa do
50$ a 500$, dobrada na reincidencia.
Art. 1 . 545. E' prohibido aproveitar as fezes humanas, ou

material p.or ellas contaminado, para adubar o sólo, sob pena
tle multa de 200$ a 1 :000$000.
Art. 1. 516. E' expressamente prohibido atirar fezes humanas á superfície do sólo, cabendo ao chefe da habitação a
1nulta de :20$ a 100$ pela infracção do disposto n-este artigo.
Art. i. 54 7. A Directoria de Saneamento Rural providenciará para que os serviços a seu cargo reservem cinco
por cento, no mínimo, das verbas totaes para acquisição
de material necessario para a construcção de gabinetes e
fos::ms e cedel-os pelo custo aos particulares ou clla propria
cfJcctuar essa construcçã.o, quando se tratar de pes·soas de
parcos re.cursos, cobrando a importancia dcvirla em prcsta(;ões.
§ 1°. No caso de não pagamento das vresta~.:ões nos prazos
marcados, será feita a cobrança judicial.
§ 2°. Nas habitações de indigentes reconhecidamente invalidos, as installações sanitarias serão mandadas fazer gratuitamente pela autoridade sanitaria.
Art. 1.548. Para cumprimento do arUgo anterior, nas sédes
Jos serviços de prophylaxia rnral, scrú feita conveniente
escripturação do movimento de despesa e receita, ext.rahindo~e mensalmente o respectivo balancete que será enviado (~
Contadoria Ce.ntral da Republica, por intermedio da Directoria.
Art. 1.549. E' expressamente prohibida a barragem ou represamento de rios. valias ou quaesquer cursos de agua quo
percorram regiões habitadas e recebam .cffluentes de. fossas,
despejos de aguas servidas, para o fim de reg·ar hortas, pomare-; cultivar agrião ou outras plantas comestíveis.
Para·grapho unico. A infracção do disposto neste artigo
será punida com a multa de 200$ a 1 :000$, dobrada nas -reincidencias, mandando a autoridade sanitaria destruir as
barragens, represas e vallas de agrião.
Art.. 1. 550. A Directoria de Saneamento Rural promoverá
e realizará, por todos os meios, trabalhos de propaganda e
d1o, educa~.:ão sauitarias, afim de facilitar a campanha conlra as
lwhninthoses.
CAPITULO UI
ESCHISTOSOl\IOSE

.A.rt. 1 . G51.
A Directoria de Saneamontq Ilur~ll, na
zona em que grassar a eschist.osomose, fará cumprit· as medidas regulamentares concernentes ú installação de abastecimento de. agua para alimentação c usos domesticas, c as que
se referem á installação de latrinas e fossas, prohibindo,
quanto possiYcl, a utilização, para qualquer fitn, rir~ aguas que
l'{)Htcnlmm J(n-mas infes'lmttes de ~·~selüstosüma, -ou moluscos
lw:::pcdadtH'f'S dessc.s pa r·a~ i tos.
§ 1o. Quando não se puder obter agua de melhor origem,
scrú permit.(ida a utiliz;a(;ão de t.acs aguas, se forem préviamente submctt.idas a processos cffi!cientcs para destruição
das fórmas infestantes d'e ieschistosorna, ou, ílla ~ma falta,
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llu<Uttlo rformn assegurados cuidados cspeciaes á colhcit.n c ulilLt.ação da agua, a juizo e segundo indicação da autut·idáde
:sanitaria.
§ 2". A infracção deste artigo c § i" será punida eoltl
multa de 10$ a 100$, dobrada nas l'Cincidencias.
Art.. 1.552. São prohibldas lavagens de roupas, banhos, pescarias c quaesquer trabalhos que exijan1 o contacto da pelle
euttt aguas que contenham moluscos propagadores da eschistusumose.
ArL. 1.5fn. Nos postos sanitarios a Directvria de Saneatncnto Rural fará o tratamento gratuito da eschistosomu~c
pelos meios que a sciencia houver reconhecidp efficazes.

OA.P11!1'ULO IV'
DOENÇA DE CHAGAS

Art. 1 !Jjti. 1\as zonas em que grassar a docw;a de Chaga::-,
ser :lu adopta,das as seguintes medidas prophylaclicas:
u) a~ autoridades sanital'ias procurarão, nus domicilio::; illft~;;l ados, extinguir o hcmatophago transmissor, JlOl' fun1 igat.;úl'S ou por L!Uaesqucr oulru,,;; meios dlicaze::-~;
lJ) s·~rão, pela Directoria de Saneamento H:ural, tomada-:;
11wdidas relativas á modificação de todas as habitações runwes, no sentido de tornar, nellas, impossível a existencia do
ilt."it~clo transmissor;
c) nos ~enlr·os v ovulosus e nas Z·Uiias r u1·aes e ire um\ i;;inhas delles, é absolutamente prohibida a eonstrucção, na-;
regiões em que a doença for endemica, de casas de typo priuutivo, de pat'eues barreadas (paredes de sopapo) e coJJerLuras de capim, que fwcultcm a proliferação do triatuma:
d) nas novas habitacõeB serão exigidas paredes rebo-·
muJas; sem frestas e fendas, onde possam occulLar-se os in~
:5c•dos, devendo as coberturas ser de telllas de bal'ro, asbcs! o,
ou qutro material que preencha o olJjectivu visado.
Art. 1. 555. Nos centros populosos recem-formados, prtnc ipalmente nas zonas de penetração de vias-ferreas, nas colunias agrícolas, etc., ·as regras relativas á construcção donu~~iliaria serão rigorosamente fiscalizadas, na sua execução c
eHic,iencia, pelas autoridades sanitarias.
Art. 1.556. E' facultado ás autoridades sanitarias fazer dcuwlir, nos centros populosos, as habitações de typo primitiYtl
e infestadas de barbeiros, nas quaes sejam impossíveis modil'ieacões efficicnt.es.
Art. 1.557. A Directoria de Saneamento Rural providcn~
,. iál':l. para que seja levantado o censo das pessoas acommcttidns da doença de Chagas, nos Eslados, c fornecerá typf)s de
eonstrucções baratas, que attendam as exigencias rcgulamcnf àres sobre habitações nas zonas em que grassar a mesma
dqrnça.
Art. L 558. As em prezas de estradas de ferro, officiaes e
particulares, ficam obrigadas a modificar as habitações actuaes
dos ~eus empregados, ou a construir novas, dr~ acctmlo com
as medidas exigidas neste regulamento.
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Í 1 àragNJ..pho unico. A mesma obrigação é extensiva a
todas as omprems industriaos e agricolas de qualquer uatul'eza, estabelecidas nas zonas ruraes infestadas pelo 'barbeiro"
Ai't. 1.559. As autoridades sanitarias distriliuirão, em todas
a:-> zonas infestadas pela docrH:a, instrucções escriptas ml:tLi\as ao perigo do "barbeiro'' e meios de combatel-o.
Art. 1.560. Será promovida, pelas autoridades sanilaria~.
ou aconselhada á população, a destruição systematica dos tatú:;
11u~ zonas visinhas de centros populosos ou das habitaçôes

humanas.

CAPITULO V
'l'tlACilOMA

Ad. 1.561. Nas regiões onde grassar o trachoma,

a Oire-

dol'ia de ~aneameuto Rural installará dispensa.rios c, quando

llct.:e·::;sario, enfertmarias! ou ,hosiPitacs anti-trachomal flS<Jf;. e
enntracJará, para dirig1l-o, medicos ophtalmologistas e auxiliares.
l 1 aragrapl10 uni co. Os mct.lico.:; chefes ophtahnologisl.as.
fi,~:u·:lo oqu i parados aos inspcdores ·sauitat·ios ruracs c os auxiliares aos sub-inspectores.
Art.. 1.562, Incumbirá aos ophtalmólogistas. dos uispen:-,arius:
a) estabelecer, para os doentes de trachoma, durautn a
pltasc contaminante, o isolamento hospitalar ou, quandP })'lS::;ivcl, o domiciliario, determinando, neste caso, as prescripcões
•lrygienicas indispensaveis, velando pelo seu cabal eumprinrento e interrompendo-o quando desobedecidas as exigencias
rndieadas;
b) fazer o tratamento gratuito dos traclwmatosos, quo
procurarem os dispensarios ou se recolherem ás enfermarias
uu hospitaes;
c) promover c realizar trabalhos de propaganda c de
t~ducação sanitaria das populações, instruindo-as sobre a gr;lYidade, os symptomas, as consequencias, a propa;gaçflo e a
prophylaxia do tradhoma;
d) promover o melhoramento das condições hygienit·as
do:-; l.rachomatosos, intervindo para as intima,;õcs, vcrific\a~:ões o punições que se tornarem necessarias;
e l rPalizrar a inspeeção obriga to ria, systernatica e rH~
t·iodica: 1", de todos os funccionarios publicos, nas repal'li':ÕE's, nas estradas rle ferro c outros meios de loenmoçãn, c.
t li' empregados em boteis, pensões, cafés, botequins c ou t ra:-1
rasas de commercio. no commercio ambulante. cte.; 2'', de
todo o individuo que faça parte de collectividades (escolas,
collegiosl asylos, quarteis, pl'isões, hospitaes, colonias. ra.:.
hricas, centros industriaes ou de la\'oura, etc.); 3', do3 inJlnigrantes est.rangeiros;
f) promover, quando julgar possivel e conveniente, a
t•xclusão dos trachomatosos do commercio ambulante e d·~
l•ntras profissões e empregos que facilitem o e.onta;gio.

912

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

Art. L 563. ]{.~ obrigatoria a notificação á au Loridade sauitaria de todo o caso de trachoma nas zonas em que so realizar a prophylaxia respectiva.
1°. E' obrigado á notificação o medico que tiver sob seus
cuidados o doente ou o rcsponsavcl pela habitação;
.
2°. A infracção deste artigo serú punida com a multa do
50$ a 1 :000$ quando o infrac.tor não fôr profissional, medico,
c, em caso contrario, de 500$, do1H'ada nas reincidencias .
.A1'1.. 1.564. Os rcsponsaveis por quaesqucr estabelecimentos
de Lt·abalho ou de vida colleel.iva ficam obrigados ás seb'UinLes disposit;ões na occorrencia de caso de Lracoma:
a) fazer a notificação do caso confirmado ou suspeito;
b) executar c fazer executar as medidas sanitarias impostas pela autoridade;
c) facililar á autoridade sanitaria o LnHamcnLo dos
lloeJJLes·:
li) auxiliar as au l.oridrul<~s s:.mital'ias nos Lt·alJa lhos de
propag-amla c de educação prophylactica anLi-Lradwmalosa, nos
scrvi1;os que estiverem a seu car,go.
Paragraplw unieo. A infrarç.ão tlll disp11sLo nesfu artigo
sení. pmlüla com a multa de 100$ a 1 :000$, do!Jra~la nas reilwidl'neias.
ArL 1.5G5. Quando julgar conveniente, poderá ·a autoridade
exigir, 1los estabelecimentos c Rerviços em que residirem ou
l.rabal'lmrcm trachomatosos, a criação de eulonias espeeiaes
vara esses doente_s.
Art. 1.566. A' verificação de um caso de trachoma em escola, collr!gio, asylo ou estabelecimento congcncrc, Jica o seu
dire::..i,or, QU quem suas vezes fizer, obrigado, além du cumprimento das oxigenei as do arti:go anterior:
a) a excluir o trachomatoso activo, até á cessação do
período de contagio, verificada pelo ophtalmologista do
1lispensario de que trata o art. 1. 561 c poder-á desde .então o
doente ser recebido de novo como alünmo externo;
b) isolar, na sala de aula, o trachomatoso readmittido
na e;;;cola, de accôrdo ·com o disposto na lettra anterior, em
carteira separada com material pedagogico ·exclusivo, e afasbl-o, tambem, dos outros collegas indcmnes, nos rcercios e
descansos;
c) a consentir c ,facilitar os scrviç.os de llcsinfelcQão de
quo forem passíveis o edifício, os moveis e os objcctos escolares.
Paragrapho uni co. A inl'racção do disposto neste artigo
será punida com a multa rlc 100$ a 1 :000$ c do dobro nas
rcincidcncias.
Art. 1.567. Poderá a autoridade sanitaria, quando julgar
conveniente, exigir, nas eseolas, eollegios e lyeous, a installacão de classes cspeciaes para trachomotosos, com pessoal, mohiliario c material pedagogico privativos.
Paragrapho unico. A infracção do disposto JH~stc arLign
será punido pela fórma l-~ti!IUlada para o arUgo anterior.
Art. 1.!568. Quando forem impraticaveis as medidas exigidas pelos arts. -1. 56fi e t. 567, e pa,ragTaphos, a juizo da autol'idadc sanitaria, rlcLcrminará clla o fccharnrmto da escola ..
Art~ U:i69. Nas zonas çmde gras,sar endemicamente o trachoma scrú olJrigatnria a installaçf\n, ·~m rcsl anrantes, hoteis,
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pensões, cafés, botequins, el';tações de estradas de ferro e
outros estabelecimentos congeneres, du lavatorios de agua corrente, ficanrlo terminantemente prohibido o uso, em commum,
de toalhas ou outros objoctos suscont.ivcis do conlaclo cnm
os olhos.
Paragrapho unico. A iTllrracção do disposto nesio artigo
será punida -com a multa de r50$ a .f)·OO$, dobrada nas rcincide.neias, devendo ser o responsavol intimado pal'a cumprimento das cxigencias légaes.
Art. 1.570. Nas ig-rejas localizadas nas zonas onde ;rrassar
rndemicamrnle o traehoma, serú JH'ohihido o uso de pias ou
recipientes analogos, para agua benta. !::iÔ sendo perrniUido
os dispositivos que evit.em o contagio por infcnncdio daquello
liquido.
Art. 1.571. Fóra das regiões onde grassar o Lrachoma. promoverá a Directoria de Saneamento llural, sempre que .inlgar
necnssario, a applicaQão das medidas consignadas nas lettras
e e f do art. 1.1562.
CA!PITULO VI
LEIRHM.ANIOSE

Ar f. 1.572. A Directoria de Saneamento Rural promoverá o
tratamento especifico intensiYo dos indivíduos affectados de
leishmanios~~. c. sempre que possivel, fará a sua internação
em hospitaés até á cura definitiva.
§ 1". Scr:í feita tambem, pela autoridade sanifaria, a propaganda do tratamento da doença c indicada a technica preferível na sua applicação.
-~ 2°. Os portadores dt} lllc~ras superficiaPs, -sempre que
possivcl. set·ão isolados em hospitars regionacs ou cnferma:t·jas apropriadas.
Art.. 1. 573. Os portadores de leishmauiose cutanea serão
obrigados a trazer occhJsas as respectivas ulceras, para o que
eneonl nu·ão o matcri:'.i · ncl3essario aos curativos nos postos
sanitarios da Directoria de Saneamento Rural.
Arf. 1. 5~ 4. A Directoria de Saneamento Rural procurará
syndicar das causas possiveis de propagação pa leishmaniose
nas zonas onde· grassar a doença, c providenciàrá, de accôrdo
com as indicações colhidas.
Art. 1. 575. A autoridade sanitaria fará matar os cães
portadores de ulceras ele lcishmaniose.
CAPITULO VII
FILARIOSE

Arf. 1.57G. Os indivíduos affeclados de filariose ficarão
sujeitos a medidas de pl'Ophylaxia. de accôrdo com as instru-~
C1;õPs expedidas pela Directoria -de Saneamento RuraL
Paragrapho unico. Sempre que possível, os dormitorios
dos indiYiduos infc~;tados serão vrolegidos á prova de mosquitos.
~~~-~~

~
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CAP[TU!LO VIII
BOUBA

Art. f . 577. Os individuas affectados de bouba ficarão sujeitos a medidas de prophylaxia de accôrdo com as instrucçr>c~
expedidas pela Directoria de Saneamento Rural.
CAPITULO IX
Art.. 1. 578. A Directoria de Saneamento Rural expedirá instruccões relativas ao mecanismo da transmissão das
epb;ootias ao homem, e indicará as modidas tendentes a evitar
a transmissão ou contagio, em cada caso especial.
CAPITULO X
.ASSISTENCIA MEDICA

Art. 1. 579. Além dos servicos destinados a prophylaxia o
tratamento das endemias ruraes. os postos, sempre que pos_;
sivel, manterão um ambulatorio e uma p:harmacia com os medicamentos de maior urgencia.
§ 1o. No serviço ~e ambulatorio será gratuito todo o trabalho executado pelos medicos, guardas, enfermeiros, pharmaceuticos, ro !;:,roscopistas, serventes. etc.
§ 2". Serão punidos severamente os infractores do paragrapho anterior.
TITULO IV
CAPLLTULO UNICO
COMBNI'E ÁS EPIDEMIAS NOS ESTADOS

Art. 1.580. Quando occorrcrem surtos epidemicos ~m qualquer região do pai;:, será o seu combate realizado pela Di.rcctoria de Saneament.o Rural, após accôrdo, approvado pelo
1\Iinislro. com os governos estaduaes e municipaes.
~ 1°. Para os f'ffeitos deste artigo, n()s R!';tados Pm qne
funccionem commissõcs fcdcracs de sarH~ameHI.o rural, Hel'ão
os serviç;os fJ0I' Plla.c; executados; r 1_1fl:-\ llUf.r·os Estado,;. oc;
scrvicos de enmltatn ás l'pidcmias SI)J'iio pf-l'l~duado:; por enmrnissõcs esrwciacs designadas pelo rlin,etor geral do Dcpal'lanJPllf,, 1• nppt·ovada,; p;~l;) 1\fini:.;b·o da Jnsl.ir_:a c Negocias
lnf.Pt'ior'f'~;. qnr•. nonv•ar·ú o t'I~Sl)(~l'f ivu cltdo. sob vroposfa do
ll1(!SlllO dircctor.
.
§ 2°. Nos easos em que os surtos cpidmnicos dn que
trata este artigo amcaeem as condições sanitarias de Est~dos
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ou de outras regiões limitr~phes, as providencias do Governo
Federal serão immediatas, sendo custeadas as despesas dos
1·espectivos serviços pela União, podendo-se, para tal fim,
aproveitar os funccionarios technicos e administrativos da
Directoria de Saneamento Rural com exercicio no Districto
Federal.
TITULO V

Medidas geraes de saneamento
CAPITULO I
Art. 1. 581. A Directoria de Saneamento Rural promoYcrá. o saneamento das zonas ruraes do paiz, executando ()U
fazendo executar medidas de hygicne geral, principalmen~o
relativas ás habitações, ao abastecimento de agua e ás inslallacões oe esgotos ou remoção de dejectos humanos por
úul ros processos.
Art. 1. 582. Para o desempenho dessas at,tribuições a Dirocloria do Saneamento Rura'l. alfím de cooperar com os podt~r0s publicas estaduaes c municipaes na exi~Cuçã.o de quaes<Itwr medidas de saneamento geral, fará a propaganda dos
preceitos de hygiene applicada e a educação_ systematica das
populações, no que respeita aos interesses da saude.
Art. 1.583. As medida~ geraec de hygiene, praticadas,
ae'ons·e1hadas ou dirigidas pela Directoria de Saneamlento
Iluraes serão variaveis, de accôrdo com as condições locaes,
c attenderão a diversos factores que possam influir na sua
opporluniQade e cfficiencia..
CAlPiTULIO II
HYGIENE DAS

HABITAÇÕES

Art. 1.584. Nas zonas ruraes fóra dos centros de povoação
as construcções destinadas :á habitação permanente ou transi Lo ria, deverão s~r edificadas em sólo seeco ou artificialmente enxuto, rodeadas de terrenos livres, separadas umas
das outras por espaço não menor de tres melros e obedeterão ás seguintes disposições:
a) os compartimentos das eonstrucções dever·ão ter o pé
direito rle accôrdo com o art. 1.141 deste regulamento c ser
pmvidos de abel'furas para u esvaco exterim· livre, <le modo
a st~n'm arejados e insolados, por abcrtura3 de úl'ca nunca inft~t·ioe a llfí da dos mesmos comparLi:ncntos, sendo prohibidas
as alenYas L' os donnitnl'ios de área inferior a 10 metros quadi':Jdos;
b) as par·r•.des inter11as e nxtr\rnas das 111ahit:u;õt~s dt~Vf~rão
~t·r rt>gular{'S. re)HJeadas. livres de frestas;
c) o pi~o das habitações deverá ser nivelarlo, c, sempre

que' possivcl, a juizo da autoridade sanitaria, irnpcrmcabi-
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lizado, ou, pelo menos, revestido de Lijolos üu de outro maleria loleravel;
d) a cobertura das construcçõcs destinadas a habitação,
permanente ou transiLoria, · deverá ser, du vrefcrencia, de
ma teria incombusti vel;
c) as eosinhas deverão ser proYiclas de chaminé. execpto
quando fot·rm installadas em comparlinu'nLus flesl.aeados do
corpo principal da construcção.
Par~grapho uni<"\o_. Serão excc[ltuadas das cxigcncias dos
artigos anteriores as eonsLrucçõcs Lcmporarias, para arranchamento de turmas de trabalhadores, quando não houver nisso
inconveniente, a juizo ela autoridade s~mitaria.
Art. 1.585. Nas zonas densamente povoadas, nos centros de
povoações o nos arrr.dores, a criterio do diredor de .Saneamento nural dcve,-·ão ser observadas as disposições de hygiene
das habilações constante do presente regulamento na parte
referente a Directmia dos 1Servi•·os SaniLarius do Disll'icto
:Fedpral.
"
Art. 1. 5R6. As cocheiras, estrebarias, gallinheiros, chiqueiros, pocilgas, coelheiras, canís ou quaesquer outras construcçõcs dcstin::tda::; á g·u:::.rJa, criação e engonla de animao:::,
para os quaes devP·rão offerecer abrigo seguro, serão construidas separadas da habitação. com entrada franca de ar e de luz,
e, quando indicado, terão o sólo impermeabilizado, em plano
superior ao dos terrenos eircumvisinhos e construido em condições tacs, que permitta o facil escoamento elos liquidos.
Art. 1.587. Os depositas de forragens, cercaes, sementes de
algodão. e qualquer substancia que ~JJ.tralhir ratos. ou outros
animacs, deverão ser protegidos conf.ra a sua pcnct.raeão ou
sobrcvivencia, pelo;; meios eonhrcido;;, c~.:eqniv,~is em eacla
circurn,..stan~ia, taes corno isol:J,mento do sólo. cntalamento da!=i
aberturas, etc.; c, principalmente, construidos o mais distante possível das habitações húmanas, afim de evitar a promiscuidade com as especics murinas vecl.oras da peste.
§ 1°. Essas dis:r)Osições se applicam aos depositas existentes, quer nas propriedades agrícolas, quer nos centros commerciaes de distribuição, quer nas >fabricas. quer nas vias de
communicação ferroviarias ou outras
§ 2°. O não cumprimento das disposições deste artigo e
§ 1. 0 , será punido com a multa de 50$ a 1:000$, dobrada nas
reincidencias.
Art. 1.588. Nas pequenas povoações do interior, os estabelecimentos para a venda de generos alimenticios (açougues,
quitandas, armaz1ens, vendas. botequin:;, etc.), deverão ter o
piso e as paredes impermeabilizados.
Art. 1. 589. De accôrdo com as eircumstancias Jocaes, e
sempre com a audiencia dos chefes de serviço a autoridade saniLaria dos postos exigirá, nas construcçõPs destinadas a
asylos, escolas, cnllegios, qnnrt·'h prisõt~s, hnsTJitac:1, hospícios, hot.cis. pcn<oõcs, me~carlos, matmlouros. xarquedas. rstahelecimenfos rlP lacticinios, eLe., as mudirla:.; hygiPnieas
respectivas, previstas neste regulamento.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

917

CAPITUL\0 UI
ABASTECIMENTO DE AGUA

Art. 1. 590. A Direcf.oria de Saneamento Rural promoVPr:í, IWraut.c m; autoridades sanit.arias. e adm~ni~ti'a~vas e
veranl.(~ os pal'! iculares, pm' todos os mews posstve1s, a canaliza(:ão domicUiarül em .todas[ as loeaJidades onde houver
aha:-;tecimento de agua.
ArL. 1.591. Os reservatorios de agua, destinados ao abaste~imcnio das habitações ou a quaesquer outros fins, deverão
ser mantidos limpos o protegidos contra mosquiLos c imvur(•zas .
.Parao-rapho uni co. A infracção do disposto neste artigo
s1~r:t punida com a multa de ~Ufp a 200f6, dobrada nas roinr1dencias.
Art.. 1.592. Na falta de agua canalizaua, poderão ser aproYnitadas, para alimentação, outras aguas, quamlu -, t~rificada
:>~m potahilidadr. c assegurada a impossibiliuado t:a .~!ua con1 <Intinaç;lo natural.
Art. 1.fi93. A agua .UesLinat"ia á alimentação deverá ser
JHIU1, I ivrt' de suspeitas do contaminação e, sempl'e que fôr
pw:·.sivr•l, eondnzidn, desde a sua. origem ao destino final, em.
canalizatõcs fechadas, feitas com material adequado.
Paragrapho unico. Quando houvt~r suspcit[X de impureza
de qualquer agua destinada á alimentação, e na impossibilirJade de se conseguir outra com maiores garantias de innocuidade, o aproveitamento daqueHa só será pormittido após
o runprogo de processos recommendaveis, para corrigir os
vicios reconhecidos ou suspeitados.
Art. 1.59·L Nenhum poço ·destinado ao abastecimento de
habitações, ou destinado a outros fins, poderá ser installado,
sem que s~ obse•rvem as indicações do art. 1.191 do presento
regulamento.
Paragrapho uni co. A infraeção do disposto nest1~ artigo
será punida com a multa de 20$ a 1003~. snmlo atnrractos os
poços, e cobrado executivamente o custo do trabalho, quando
realizado pela Directoria de Saneamento Rural.
Art. 1.595. Os poços já existentes, e em desaccôrdo com as
d isposiçõcs dest.e rcg·ulamento, deverão ser modificados, para
e que será intimado o respectivo responsavel dentro dos prazos
previstos neste Regulamento.
·Paragrapho uni co. Em easn dt' nü.o f'lll111H'ilnr'n !o da intim::u:;uo. será imposta a multa do 20$ a 200$, c aterrado o
pnt;ll, cobrando-se executivamente o eusLo desRr trabalho.
Art. 1. 5B6. HPrá permitt.ida a inslallar,:to d•· poço qun f-:irva
a varias construnções !'Onf.i[.tws, :t jtüzo da ~w turidade sauiLarin.
Art.. '1 • 597. No caso previsto no artigo anterior c ~ra
lnn~o-se de zonas de população condensada serã rxigtda a insl allação rle um resorvatorio unico, com bornha rlevaclora o
rt;~dl'ibuição conYeniente ás habitações.
Arl. 1.598. 1\s aguas ne rios e lagos, quando coníaminarlas
nu suspeitas de contaminnuiin, só pndcriío .~er a.provritadas
depois .{1c sarfrcrcm pro,cessos adequados .que as purifiquem.
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Art. 1.599 . .Só será permittido o aproyeitar:nento de aguas
de rios e outros grandes cursos, nos quaes seJa lanoado n~m
terial de esgotos em natureza, quando taes aguas tenham stdo
préviamente verificadas innocuas e potav·eis, ou quando forem
,submettidas a tratamento, indicado pela Tnspcct.oria de EngPnharia Sanifaria.
Art. f.600. E' prohibido o lançamento de cadaveres, restos
de animai.~ ou outros resíduos putresciveis nas collecções ou
cursos de agua, bem ·como o seu enterramento nas J.roximidades delles.
·
Paragrap1ho nn ico. A infracç.ão do d_isposto neste art:go
ser{\ punida com a multa de 50$ a 500$, · dobt·ada nas reincidencias.
Art. 1.601. Caberá á Directoria de Saneamento Rural fazer
examinar as installações já existentes o os planos para a
execução de installaçõos de abastceimento de agua destinada
a nucleos de população, nas regiões sujeitas á sua juri.:;dicção,
exigindo dos poderes competentes, de accôrdo com parecer
da Inspccloria de Engenharia Sanitaria, a adopção das medidas que se fizerem necessarias ft !=ma eaplação, depuração e
distribuição.

Ct\PIITULO IV
ESGOTOS

Art.. t. 602. A Dircctoria de Saneamento Rural fará examinar os systemas collectores e depuradores de dejectós
:(rêdes de c·ana1 ização. estações de1rnuadoras, eLe.), ·soHcitando aos poderes competentes, de accôrdo com o parecer
da Inspectoria de Engenharia Sanitaria, as medidas julgadas
necessarias c opportunas, quanto á sua installação, para 'o tratamento dos dejcctos e seu destino final, cuidando especialmente de evitar n contaminação das collccçõcs c cursos de
agua.
Art. 1.6.03. Os planos de novas installações ou as modificações que se façam noccssarias nas installações existentes de
systemas collectores e depuradores de do.ieclos nas regiões
sujeitas á jurisdiccão da Dircctoria de Saneamento Rural
deverão ser submcttidas, pelos podcees eompel.enl.es, á approva~;ão desta directoria. cabenrlo-lhe indicar, do accôrdo com
o parecer da Inspoctoria do Engenharia Sanitaria, as medidas
julgadas neccssarias, para a sua perfeita cfficiencia.
Art. 1.60/t. A depura~;,ão das aguas sorvidas e liquidos de
qualquer espr~cie, provenientes de hospif.acs, matadouros fabricas, etc., dever:i sr:r, qtW11do w~r~essal'io, eomplctada' por
meios officientcs. a juizo da aidOJ·idadc sanifaria.
Art. 1.605. Só será permittido lancamento in natura das
agua:; de esgoto em _cursos de agua, mediante as cond1ções
Sf'gmntcs: 1", a relaçan .. f'nf re o volunw das ag11as c}~spnjadas
c a dr~searga do cnrso mn f~sf iagrm1.
dnvPr:í
ser no minimo 1 :lOil; 2°, a velocidade nH;dia das agnas do cm·so não
de~·PT':Í sr~ infr'rior a 0m.GO pnr Sf'•:.nmdn; ;\", nas aguas rlPSprJadas nan df'YPr~ havPr snbstancias f~himiraq df~ natureZJa
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e em volume taes que difficultem o processo biologico de
auto-depuração; 4°, as aguas despejadas não deverão conter
materias solidas sinão em estado de grande divisão; 5°, o lanl'ilmento deverá ser feito em local e mediante dispositivos
(:onynnicnf.ns, a juizo da autoridade sanitaria.
Art. 1. (iOü. Nas zonas onde não houver r(~dc de esgoto a
J)ircctoria de Saneamento Rural indicará o processo mais
f'onveninnte ao tratamentJo, á remoção ou ao destino final dos
dejPel.os humanos, de accôrdo com diversos fact.ores, principalmonfe consideradas as condições de permeabilidade do
sô!o, sua disposição topographica c a situação do lençol da
ngua.
- Paragrapho unico. Em todo o predio, se,ia de zona urhana ou rural, será obrigatoria a installação de latrinas, com
tiHias as dependencias necessarias a .garantir o rrgular tratamento e o destino final dos dejectos.
Ar L. 1. 607. A inst.allação de latrinas c outras dependencias de que trata o artigo anterior, fica subordinada ás
disposições contidas no capitnlo relat.ivo á prophylaxia es})('Ci fica da:::; helminthoses. •
Art. 1. 608. A:s aguas residuarias que possam contaminar
n sólo c os cursos d'agua occasionando, assim, prejuízos á
sandn publica deverão soffrer tratamento adequado antes do
st~u destino final.
CAlPiTULO V
AGUAS PLUVIAES

Art. 1.6,09. As aguas pluviaes e as das habitações ITos nucleos populosos e dos estabelecimentos agrícolas, industriaes,
etc., deverão ser conectadas e conduzidas para cursos clP- agua
ou poços absorventes, a juizo da autoridade sanitaria.
TITULO VI

Policia sanitaria
CAPITULO UNICO

Art. 1. 610. A Directo'ria de Saneamento Rural por meio
do um serviço de policia sanitaria, fará c~ooutar :~ observar
nas zonas rul'aes do Districto Federal, no Territorio do Aere
e .em quaest{nrr· re·giões dos Estados, em que estejam instailados trabalhos de saneamento e propbylaxia as medidas sanit.arias dotoi·minadas neste regulamento, o 'o·s preceitos de
hygieno necessarins á sande do individuo e ao aperd'eicoaIIll~nto da raça.
Art. 1. 611. Para ·OS effcitos do artigo anterior, as autoridades sanitarias da Directoria de Saneamento Rural porão
em pratica as disposições deste regulamento c exeeul arãu as
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disposições nellc estabelecidas e quo forem appiicavcis ás condições locaes.
Art. 1 . 61.2. Quando as ('Xig.encias .sani1tarias visarem o
beneficiamento de terrenos ou de const.rucções uelle localizadas,
e quando as construccões não pertencerem ao proprietar~o
do terreno, caberá a este ultimo o cumprimen~.o do taes ex~
gencias, salvo o ~aso em que o arrendatano o~ _locatar1o
tenha assumido, por contracto legal, a responsabilidade do
cumprimento daquellas cxigeneias.
Paragrapho unico. Quando a autoridade não puder verificar quem seja o proprietario do terreno, ficará o occupante
responsavel pelas exigencias deste regulamento.
\Art. J. 613. Para os cf:feitos das exigencias sanitarias são
responsaveis:
a) nos estabelecimentos agrícolas, os respectivos proprietarios ou arrendatarios;
b) nas emprezas e companhias, os directores e gerentes;
c) nas empreitadas~ os respectivos empreiteiros ou seus
representantes;
•
d) nos estabelecimentos commerciaP~ c indnstriae~. os
respectivos proprietarios ou gerentes.
Art. 1. 614. As intimações para cump.rimento de e:x.ig.encias contidas nos artigo~. deste regulamento dever.ão sempre
indicar, e:xpl·icitamcnte, os dispcsitivos legaes que os funda~
mentem e os prazos concedido::; para sua execu~.:.ão, os quaes
nunca excederão de 90 dias.
Paragrapho uni co. Os prazos concedidos para cumprimento das intimações poderão ser prorogados pelos c.hefcs de
postos, por período de tempo que, sommado ao primitivo, ni'!,o
exceda ao total de 90 dias.
Art. 1. 615. Depois de csgotadd o pr-azo total de 90 dias,
·.referido no arti•go anterior e seu tparagrapho, sómente pelas
autoridades superiores poderão ser conc~didas novas prorogacões, até o maxirno que perfaça um anno, contando o
tempo decorrido desde a data de sciencia da intimação.
§ 1°. !Depois de decorridos os 90 rlias de prazo, as novas
prorogações poderão ser concedidas pelos óhf'fes de di~tl'icto
até seis mez.es e pf:'los chefes rlc :wrviço atr~ um anno.
§ 2°. No districto Federal. os prazos que excederem de
90 dias serão concedidos pelo dirrctor dP saneamento rural
com recurso para o director geral e para o Ministro.
§ 3°. Os requerimentos 11ara as prorogações de prazo
deverão ser dirigidos ás autoridades competentes, mas apresentados aos chefes dos ])Ostos sanitarios, que os enviarão
áqueUas devidamente informados.
iArL 1.616. O não cumprimento da intimacão importa na
applicar:ão rla multa dn 20$ a 200$, n Pm nova "in! ima~:·ii.o, por
prazo menor.
Art. 1. 617. Os termos de intima(l.ão c os autos de infracção e multa deverilo ser sr1npro assi~·nndo's prla autoridade!
sanit.aria competente.
Art. 1.018. A ap.plicacão das l1f'na1idnrles rstnJwlccidas
nc~te. regulamento não eximo o~ :·rspow~a'.·i·i;;; rlns processos
rnmmaes qne no caso coubnrcm.
Art. t1. ot 9. Das prnas impo~-tas prla~ au}oridades do~
L
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po'stos sanit.arios, caberá recurso administrativo para a autoridade immcdiatamente superior.
Art. 1.620. Os termos da intimação c os autos de infracção e multa se·rão entregues pelos guardas sani:tarios da
DirHctoria ·de Saneamento llural, que exigirão do desl.inatario
a assignatura e data na f'l via do flocurnentc rccrbido.
Paragrapho unieo. Quando as formalida:des de que trata
este arligo não forem cumpridas, os motivos do não cumprimento ~crão exarados na intimação pelo fnnceionario encaiTegado da enl rega, fa:wnrln-sc a uccessaria publicação nu Diorio
Of(icinl pelo <'spaf!O de tres dias. para conhccimcnLo dos interessados.
iArt. 1. 621. Quando se tratar de condições condemnaveis
no ponto de vista de hygicne, que indiquem demolição, interdicção, desrpejo. cassação do lie-enr;a, fechamento, cumprimento
de qualquer diligencia ou obrigação, ·OU si rôr neccssario embargo de obra, a autoridade sanitaria, independente do auto
de infracção, affixará no local edital que dê conhecimento ao
int.e.ressado da pena imposta, e da diligencia ou obrigação pol'
cumprir, marcando prazo se fôr necessario.
Al't.. 1. 622. •rodas as habitaçõ-es, e suas depcndencfas, deverão scw mantidas em condições acccitavPis dn hygienn geral,
Sf'IHio intimarlos· os responsaveis a corrigir quaesqucr falha~,
Hwonhecidas pela autoridade sanital'la.
§ 1°. O não cumprimento cta intimação será punido com
nmll.a de ~0$ a 200$, sendo expedida nova in ti maeão, por prazo
menor.
§ 2°. Si não fôr cumprida a segunda intimação, será o
rcsponsavcl multado no ctobro.
Art. 1. 623. E' obrig-atoria a remoçã.o dos resto's de coz.inha e oufros resíduos putrcsciveis, c a destruição ou soterramento á distancia conveniente.
Paragrapho unico. As infraccões deste artigo serão punidas com a mnHa de 10$ a f>•O$, dobrada nas reincidenmas.
Art. 1. 624. E·' pro h ibido criar ou conservar no interior
lias habitnções, inclusive nos porões e nos sotã.os, animaes que
pelo numero. especie ou má installação possam causar damno
á .c:1aude, on incommodo aos habitantes.
Paragrnpho unico. A infracção do disposto ncstf' artigo
Rcrá punida com a multa de 20$ a 200$, clohracla nas rcinr-irias.
Art. I. 625. Nos nucleo's de populaç.ão, o estrnme animal
deverá ser diariamente retirado das cocheiras, estrebarias,
f'slahulos. gall inheiros, etc.
Paragrnpho 1mico. A infrac0ão rlo rli~.po~lo neste arl.igo
.'l0rá punida com multa d~ 10$ a 50$, dobrada nas rPincidcnrülf'ncias.
Art. 1. 62G. Não poderá ser uf ilizado, n0m accumulado á
sn1wrfieie elo sólo. a distancia menor de quinhentm; mcf.ros
flp qualquf'r consf.t·ucção {}r~sf i nada a llahi I a1~il1J, ~~sf rum e an imal não lmmificndo on qnc dPsrwrr1f1:1 ninfl:.l rbriro rlc;;iagradnvel.
Paraf!TflJ')ho nnieo. A infearrfi.0 do disposto nrs~c artigo
i4f'r:í pnnirla com a mulla de 20$ a 200~. dnhrafla nnq rf'incirirlencins.
Art. 1. G?7.
~~í

No~ nud0nc; rlP po·pulaçfin, o rsfrnme animal
poflerú ser conser,;vado á disl aneia mi.nima de qu inhcntos
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metros de qnal1quer constrncção .destinada a habitação, quan9o
collectado em recipientes cstanqucR, ele facil lirnpeza, qu~ nao
pf~rmiffam o accesso c procreac:fio de moseas c com eapa<'lllado
para a producção de 48 horas.
Paragrapho nnico. A infracf,ão do flisposto neste artigo
será punida com a mull a de 50$ a 2.00$, dnhrada nas reincicidcncias.
Art. 1. 628. O transporte de estrume animal em estado
crú, par depositas onde f'Cja feita a respectiva humlficação', ou
para os locaes refer·idos no artigo anterior. dPYI~rú ser fei f o
em rf'cipientes on vcl! icu los de facil limpeza.
Paragrapho uniro. A infracç.fio do di~posto neste artigo
8erá punida ('Om mulfa de 20$ a 100$, dnhmda nas rrincirtencius.
A1·t. 1. 629. Os depositas para humificação de estrume
animal dcvoriio obedcrer a indieaeõcs da ant.oridade sanitaria.
quo fixará a sif.uação, capacidade· c typo convenientes, tendo
scmprr~ em vista a necessidade de serem estanque..s. offcreccrem facilidade de limpeza e de carga c descarga dÓ material.
fl cvif arem o accesso e procreação rias moscas.
Art.. 1.630. Em nenhuma hypothese será permit.tida a
utilização das aguas de rios e valias f)Qlluidas por dejectos.
Paragrapho unico. A infraeção do disposto neste artigo
será punida com a multa de 200$ a 1 :000$, sendo os re~on
save.is intimados a desfazer as barragens ou reprezas de cursos
de agna polluida, aproveitados para aquelle fim.
Art. 1.631. No~ centros populo~os, Pm qnr tiver .iurisdicçfto, a Dircctoria de Saneamento Rural, providenciará para
que sejam o'bscrvartas as disposições do prcsPntc rrgulamento,
· referentes á fisralizaç·ão dos grne!'os alimrnl if'ios, no qne ftlr
appl icavel.
Paragrap'ho unico. A infracç.ão do disposto neste arf.igo
será punida com as penalidades regulamentares r0spcctivas.
ArL 1. 632. A Directoria ele Sancamcnt.o nm·al expedirá
as necessarias inst.rucçõcs para que os serviços de matadouros
e de fornecimento de leite, nas zonas rurars, srjam executados
de aecôrdo com ds preceitos regulamentares.
Art. 1.633. Todas as faciHdades devem ser garantidas ás
autoridades oonitarias de:pendentes da Direetoria de Saneamento Rural, para o bom desempenho das funer:õcs que lhe.-:
são commettidas, sendo-lhes facnlfada. para isRn, livrf' entracla em todas as habita<;Õf'S. logradouros, !0 t'f'llOS e locaes.
Art. 1. 634. Quando não f{lr ronsent.i(h a rntrada da autoridade sanitaria. para ob.iecto de servi\O. f'.m uma hahitação,
construcção. logradouro, ff'TTcno ou lrwal qu::tlf!11Ct', a difn autoridarte intim:w:í o rf'::;pnnsavf'l. ro1~1 hnra c dia ef'J'fn~, para
que permitfa n. ·visita qun honYPr sido iTnperlirla nu dirficnltada.
Para,:rrapho 1mico. Caso não s0ja rnmprirJa ~~ inli~nac:ão, a
autoridade sanif a ria rcquisif ará aos poderes rnm :1'! cnl cs o
auxilio de qur. p!'Pci-:n.r para rr~1li:':~i· :1 :n Jll':'(':ín r• itnpnr:\
a multa dr f]llf' traia n para~raplw uniro do al't. 1.083.
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TITULO VII

Disposições geraes e transitarias
CAPITULO UNIOO
Art. 1. ü35. Nos nucleos de popnlaçiio condPnsnda das
zonas ruracs c suburbanas do Dístricto Federal serão a:pplicadus, quando possível, os dil:iposilivos regulamenUu·es da Direcforia dos Servicos Sanitarios do Districlo Fedoml relativos á hygienc c inspecção sanitaria dos lH'Pdios.
Art. 1. ();H). Os serYiços dP ·policia sani I :wia. dn vig-ilaneia
medica, verificação de obitos, fis-calização de phal'lnaeias P
outros de hygiene geral em todas as zonas do DisLricto Fcdl'ral, a carg,o· da Directc,ria de Saneamnnl () Hu ral, srr·ãn ext)cutados por esta Di reei o ria, ate\ que as respPdivas zonas, consideradas saneadas no p.onto de vista das <'llrlf'luias, sejam
annexadas á Dirccloria dos Serviços Sanilarios du JJistricLo
Fcd<~ral.

Art. 1. ü37. As notificações dos casos de doenças do nocompulsoria, nas zonas do Districto Federal a cargo
da Directoria de Saneamento Rural serão feitas aos postos sa_.
nitarios respectivos, que solicitarão á Inspectoria dos SPrviços
do Prophylaxia as providcmcias regulamentares.
Art. 1. ü38. Nas cidades e centros populosos dos Esta.dof:
será applicado o regulamenl o da Dircctoria dos ~erviços Sanitarios do DisLI'iüto Federal relativo ú hygicno da~ ltahitatõrs
P a quaPsqucr outras vrovidencias sa:ni La rias, llll'd innto aectn·do t~nm os 81lVPl'IWS esl.afluaPs on Jnunicipan~;.
Arf .. 1.G:{!J. Nos scrvit:os dl) sanP-ant<'nlo rur·al poderão
srw apro'vcil ados, a jn izo do Director Gorai do Depar·tament.o
Nacional ele Saude Publica c mediante requisição do respectivo
director, funccionarios de outras dcpendencias do llcpartamento, ouvido o Ministro.
Paragrapho uni co. Nos caso f:~ de,.,f e artigo, os ftlllr,cionarios effeet i vos do Departamento Nacional de Sande .P11hliea,
destacados ern connniss5o na Directoria do Saneanwnlo Hural,
percPherfío, por esta, os vcncirnentos tolaes, cabendo aos s.eus
·súb':ititu tu.:;.,· o ..: Yenci mcntos dos rPspectivos cargos cffect.ivos.
ArL 1. G10. Os funccionarios da Dirf'ctoria de Sanc'a-~
mnnto nural dP nOJnPaçfio do Dirf'cl m· <1rral ou do director do
Saneamenlo. no'drrfío 30r tTansfrridos, a .inizo do direct.or, para
quarsqurr zonas onde s•~ execul rm srrvi~'OS de sancarnrnf o
rural, ouvido o Director Geral.
Paragrapho unico. A recusa de tram;ferencia impnrt ar:'t
na dispensa do empregado, a criterio do director.
Art. 1. Gld. 0~; casos om i~sos neste regulamento serão
rPsolvidos por inslrucçÕPS tln Director nrrnl do Departamento
Nacional d~ Sawle Pnhl iea, a.p:pruyarJas pelo l\1 in i~;f.:·o da .111 ·tiea e Npgnrins Interiores.
· Art. 1. 612. Os empregados da Directoria <lo SancaJnc'ni r1
nural, em numero variavel, de accôrdo com as dotaçõ<'s m·~:nnwnlarias r~ contractos, rom cxcrcicio nos T·~starln:-;, !Wl'ti~ficação'
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ceberão as remunnrar,:õn3 conslantes da tahPlb an!1(~Xa no presente regulamento.
Parugrapho uni co. De accôrdo com as circumstailcias e
as condi(.'ões de vida em cada lagar e a natureza do ~erviço,
poderão ser estabelecidas r<.>munerações inferiores ú tabclla
de que trai a este artigo.
Art. 1. 613. Aos funccion.lrios con' r::(~rcieio· nos Esl:1do~,
será abonada uma diaria quando em viagem, arbitrnrb pelo
Dirccfor Geral, de aceôrdo com nc; c·.onrliçfiPs clf~ -vida local e
nos termos do Hrgnlamcnto Geral dt~ Contahiliilade Publica,
com approva(~ão dr} Ministro.
Paragrapho unico. Ao director do Saneamento n Prophylaxia Rural fJOdcrá ser arbitrada, pelo Director Geral; ~as
mesmas condições, uma diaria, quando em inspecção nos Esta.dos, assim como aos funccionarios technicos encarregados de
serviços especiaes.
·
Art. 1. 6-VL Para cxer.cc:-- o carg.o de chefe de serviço
junto á Direcl.oria, será escolhido um funccionario do Departamento.
Art. 1. 645. Os funccional'ios technicos c administrativos do· serviço de saneamenf,o rvral no Dist.rict.o F.cde:oal po~
<lerão ser designados pnla direct.oria para exercerem commissões nos Estados, não prrdcnclo por css[':õ os lor:a:'es quo
tiverem no allndiclo serviço.
Art.. 1. 6'16. Mediante prévia antorizaci'in do 1\linist.ro,
~crão contractados pelo director de Saneamento Rnra1, ouvido
o Director Geral do Departamento, os rmprr,g-ados necessarios
á execução· dos resprctlYos serviços r íJIH' nf'io figurrm nos
qundros dos funccionarios rffcrfivos.

PARTE SEXTA
CAPITULO I
DAS PENAS ADMINISTRATIVAS

Art.. 1.•647. As multas de qu·c trata éstr rcgularnent.o
serão impostas peJo•s inspector~s, flclegados dr sande, inspccf ores c snb-jnspcct.orr,s d~ saudc rJos por.t,os, inspect11r9.s e
suh-~insp•cclorPs sanifarios, c1hr,frl) do srrvir:o de fisc.alizaçfin
do leito c carm~s VPrdes, -chPfns do srrvir;.n P dn distri<'lo do
~anPanwnto rur~I. inspcctoros P suh-in::o,pPefn!'rs rnr':ws, a.ssisIPnlr: da inspr,cforin. dP fisralizf!r;iio do rxrrril'io da mrdicina
o pharmn':'P·llt.iros P insprctoros, com rPrm·so par!l a antori(l~d·l' immrdinf nmrnf n supPrior. As 1lrmnis fH'n,ns nrlminhl raf ivas, disciplinarrs, p~los flirccf nros, pPios insrwdorrs das
ins)wcl.orias P pelos chrfrs dP serviços annPxos ú Dir'<'ctoria
c:,'l'P] (lo DPparfnmrntn, rom J',rcursn :rarn o nirrclor Geral.

1
IP·aoragr~_pho
lmico. Dr, f õdac;
ns mull a.s suJwriorrs a
1 :000$000, nl1~m dos rrf'.ursos rqf,ahPlf'cirln:;. P'Hll'r(1 havPr rcr,I,amação p~ra o Ministro da .Tm;f.ir:n. n NPg-nrios 'fnf 1 '~rioros in·terposta pela parf.e no prazo de 20 dins da "''l'i~':io do nll imo

recurso, sem effeito suspensivo.
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Ad. 1.6 HL A autoridaJu que tiver d1~ ilnput· a pena ou,_
·vü'á o infracf.or, si se apresentar no prazo do 18 horas .
.ArL. J .IH~L O r1~·curso ó suspensivo c deve ser interposto
perante a autoridade recorrida, no prazo de cinco dias uteis,
contRdio~ da data da entregr. dn. i.n.timat;.ão do (108pacho ou
de sua vublicação na imprensa, devendo em ea·;:.> de multa
preceder o ricposito.
Art. L tiflO. A autoridade sa11iLat·ia ou o funcoionario que
verificar a infracção lavrará um auto cireumsLanciado ~~ testemunhado, que poderá ser tambem assignado pelo infraet or,
procedendo, em seguida, si fôr caso, á apprehensão dos cl'i"eito~~
ou documentos que comprovem a infracção c de tudo fará
remessa dentro de 24 horas áo chefe do serviço. A este encaminhará igualmente as informações que porventura lhe
aprC'scntc o infractor.
Al'l. I.G'5l. Não rccol'l'endo o infrac!o!' ott llavondo sido
o t'IWUt':-;o julgado impt·ocedenLe, será a tnulla inserivta em
livro vara iiSso destinado, de ~mdc se c·xLrahirá a ecrtidlo
pal'.a a eobran~:a exceul.iva, si nfto f til' IJaga dPnl ro de c.in(~O
~[ja,:~, (~Oil[aLlos da tf~I'Illilla\}:.ÍO do prazo do l'Ul:Lil'SO e indcpülldcnln ·rl(~ llova intimação.
Art. 1. G52. O pagam(~nlo das mnlLa:; e o dr•posilo a que
se Pefere o art. ~103 elo. decrc~o n. JO. 910, de 20 de maio de
1!H4, serão feitos, no Dislricto Federal, no Thesouro Nacional,
mediante guia extrahida pela Secção de Contabilidade do Deparlamento.
Art. 1. 653. Fóra do Districto F.ede:·al, o pagamento e o
deposito das multas serão feitos nas sédes dos scrvir:o.s ele
saneamento c prophylaxia rural ou postos ruraes.
Paragrapho unieo. As 1mportancias referentes ao pagllmento das multas serão recolhidas ás Delegacias Fiscaes, mcdiantu guia dos chefes de serviço, procedendo-se de ir;nn! ':: ·
neira quanto aos depositos, uma vez julgados improcedenl cs
os recursos interpostos.
Art. 1. 654. A autoridade sanita ria que tiver conhecimento de que foi ou está sendo praticado algum delicto em
materia de que trata este regulamento, ou ele qualquer fórma
se relacione co'm os interess~s da saude publica, communicará
o facto ao Dfrector Geral do n~partamento, por intermedio dos
seus superiores hierarchicos, para os effeitos legacs.
CAPITULO li
DA l'H()I;liH,\UOHIA

DOS

F1EITOS DO DEPAR'fAMENTO
SAUDE PUBLICA

NACIONAL

DE

Ar I. 1. 655. A Pr-ocuradoria dos Feitos do Departament1
Nacional de Saude Publica será exercida por um procurador
e dois adjuntos. nomeados dentre os baehareis em direito,
que tenham pelo menos dois annos de pratica forense, scmh
Utll e l!t' tros rlcmi~~siveis ad nuiu·m.
§ 1o. Os adjuntos servirão sob a designação de primeiro
n Sl'gnndo, e e~ta designação será feita pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiorei3.
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§ 2°. Nos casos de faltas e impedimentos o procuradm.·

seg~inte ordem: o procurador pelo primeiro adjunto; este pelo segundo; e o segundo
pelo procurador.
Art. 1. G5G. Ao procu;·auor compete:
I. Promover, perante a Justiça Federal, a cobrança executiva das multas impostas pelas autoridades sanitarias e a de
quaesquer taxas, emolumentos ou impostos em que seja interessado o Departamento Nacional de Saude Publica, dos
quaes decorra renda especial para o custeio de qualquer de
seus serviços, bem como a cobranca de quantias devidas por
qualquer titulo ao Departamento, observando-se, quanto a
essas cobranças o estabelecido para a cobrança executiva da
divida activa da União.
li. Requerer o acompanhar as diligencias judiciarias quo
se fizerem necessarias para a execução das medidas c providencias ordenadas pelas mesmas autoridades.
UI. Funooionar em primeira instancia nas acções que a
Luião tiver de responder por motivos de actos ou rcsJluçõcs
das autoridades saniLarias ou por qualquer motivo referentes á Saude Publica, recebendo por parte da União a citação
inicial, e collegir os elementos para as que convenha á União
propor, attinentes ao servico sanitario, iniciando-as c funccionando até o fim.
lliV. Emittir parecer, quando consultado em casos especiaes, pelo Director Geral e mais autoridades do Departamento,
sobr0 as duvidas e questões que possam ser suscitadas na interpretacão c applicação das leis c regulamentos referentes á
saude publica.
V. Informar os processos que contenham materia juri . .
dica, dependentes de solu.;ão das autoridades sanitarias.
VI. Minutar, quando ne..:.essario, contraetos ou accôrdos
aos quacs 'o Departamento ficar obrigado por qualquer titulo ..
VII. Exercer as attribuições
administrativas da Procuradoria e expedir instrucções para o respectivo serviço intemo.
V[ll. Consultar o Procurador Geral da Republica nos
casos omissos ou duvidosos.
IX. Solicitar informações ús autoridades competentes
sobre as acções em que funccionar.
X. Organizar estatisticas mensaes e annuacs do serviço
da Procuradoria.
XI. Elaborar relatorios annuaes dos serviços da Procuradoria com indicações precisas do movimento forense annual,
apontando as providencias necessarias qnc se façam mister
para a regularidade dos trabalhos.
XTI. AI)rescntar esses relatorios ao Ministro da .Tustiça c
NP:;neios Tnleriol'''"· ao Procurarlor GPral da fiPpllhlica c ao
DirPclnr Geml do J)rpartamcn!o.
Art. 1. G·57. Aos adjunto., de prornrador compeLe:
I. Funccionar nos processos que lhes !'ut't'Jll di:·:lt'i!JI!iillt-i
1' df•lp~mflos pelo procurador.
H. Acompanhar todos e quacsqucr termos ou diligencias
.iwliciarias que ordenar o procurador nos processos commetlidos á Procuradoris.

e os adjuntos se substituirão na
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III. :F.utender-se directamente com o procurador nos easos
omissos ou duvidosos, que porventura ·surjam em processo~
que lhes tenham sido delegados.
IV. Solicitar informações ás autoridades cornpclentcs
sobre as acçõcs em que funccionarem.
iJ\rt. 1. 658. NO'S Estados as attribuiçõcs do procnra(lOl:
serão exe!·cidas pelos procuradores seccionacs c seus ajudantes.
Art. 1. 659. Os adjuntas, corno auxilial'cs immediatos <lo
procurador, exercerão repartidamente com este as attribuiçÕI)S do n. I, do art. 1 . 656 e, por delegação, as dcma is do
mesmo artigo.
Art. 1. 660. As pol'·ccnta1g-.ens e procuratol'ios que competirem ao procurador e aos adjuntos serão pagas mcnsalllJCnte no Thesouro Nacional, mediante gn ia da Se,~ç.ão de
Cont.abilidade do Departamento, de conformidade com as rcspeetivas folhas expedidas pela Procuradoria. scnfio o tof.al
dividifio em cinco fJtwtas iguacs, q1111 rahcrão duas ao procuntdor e J 112 (uma e meia) a cada adjunto.
Art. 1. 661. 1Serão designados pelo Dircctor Geral do Departamento dois funccionarios da repartição para auxiliar
o serviço de expediente da Procuradoria.

CAPITULO UNICO
DO CONSELHO SUPERIOR DE IIYGIENE

Art. 1. 662. O Conselho Supm·ior jle Hygicne e Saude
Publica dn Brasil será cümposto:
a) do Director Geral do Departamento;
b) dos directores dos serviços sanitarios;
c) dos professores cathedraticos de hygiene da Faculdade
dr Medicina e de Engenharia Sanitaria da Escola Polytechnica
do Rio de Janeiro;
d) dos chefes de serviço de Saude do Exercito e da Armada;
e) do . Consultor Ger~al da llepublica.
Art. 1. 663. O Conselho, quo será presidido pelo Ministrd
da Justica e Ne:gocios Interiores c secretariado pelo subsecretario do Departamento, terá funcçõcs mp,ramento consultivas, e reunir-se-á quando convocado por aqne1la antorirladc, quo ter·:í. voto do desempato. O seu arr.hivo ficatv.í. a
cargo da Secção do Expediente da Secretaria G8ral do Devartamcnto.
ArL 1. 664. Ah''m dcs:;;as fnnrçõrs, eahe ao Consf•lho flisr.argn da S!~Cçi'ln de rxpcrlicntc na Secretaria fleral rln Bc(;llf il' P appmvar gramlcs planos do sannamPnfo nn Hisl.rir.to
FPdcral. ,, no:.; Estados, .flUO, nesse particular, t.oniJUnt rr~ali
zafln acc·.t')rdos com a União 11nando assim se faça 1H1L'f'•;:snrifl,
a juizo do !'.1 inisfro da .Justh:.a c NPgocios hltcriorcs .
.Art. I.GG!'í. As rlclihcra'}ÕCs do Consclhn s1~rfío fflnHula.~
prw maioria absoluta de votos dos membros de dito Conselho.
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DISPOSIÇõES GERAES E THANSl'fORlAS
Art. 1. ü6ü. As infarcções dos dispo:siLivos regulamentares, que não tiverem penalidades especificadas se.rão 'PUnidas com a multa de 100$ a 1 : 0'00$, tlobrada nas reincitlcneia's.
Arl. 1. Gü'7. Garantitlo's os dL·oitos adquirido,:; dos nctuacs
serventuarios, o Governo extinguirú os cargos elo vice-director
do Hospital S. Sebastião e de vice-diroctor do Hospital Paula
Canclidu, quando occorrerem as vagas.
<Paragrapho' uni co. As vagas de engenheiro de ;!." classe
da Inspecl.ol'ia de Engnnharia Sanitaria serão providas por
promoção dos actuaes cunduclures de serviço quando' sejam
üng·hciros civis.
Art. 1.668. O Govcrrw podcl'ú cffeclival', enm vitGliciedade, nos cargos qne exercem en1 commi.3süo 11::; aclua1~s chl'l'cs
de rnpartiçõcs do Departamento que tenham ou lro cargo yj
talicio, uma Yez que aquelles ca:'gos nfio· tenham earactet· de
transifol'iedade, não sejam de confiança ou não representem
commissões exercidas por funccionarios do outras dependcncias tlo Depal'Lamento, e quo desistam do cargo anterior.
Art. 1. 669. O Govcrn::~ 1- cdcrá, se j nlgar crmn~n icnl.e.
entrar em aceôrdo com a Santa Casa de l\iiscricordia, pan:
executar por si, annexando-o a qualquer outra dependencia
do 1\'Iinisterio da Justiça e Ncgocios Interiores, o serviço de
vaccinação anti-II'abica.
Art.. 1.670. Ac:;se.gurados os direi los dos acltmes subinspectores sanitarios, nomead.o's mediante ooncurso, fica supprimida essa classe de funccionarios, sendo fixado em 71 o
numero de inspectores sanitario.s.
Art. 1. 671. Nos quadros em que houycr roducçfío de
pc'ssual, não se.rão 'Prenchidas as vagas quo ·occorrorem, aUi
que se aLtinja o limite estabelecido nas respectivas tabellas.
Art. 1. 672. Os funccionarios tcrhnicos e aLlministrativo~
com exercicio nos hospitacs, ambulatorios, dispensarias e
po'stos de saDeamento rural, não serã.o dispensados do serviço
nos dias em que for considerado o ponto facultativo.
Paragraph(i unico Esses funecionarios n todos os medi.c.os, excepto o, Director Geral o os che.fes de serviço, são
obrigados a ponto diario'.
Art. 1.673. O actual encarregado da dirccção do HerviçJ
saniLario do matadouro, passará a exercer as funcçõcs de assistente da Inspectoria de Generos Alimenticios, fi,~ando a di. reccão daquelle serviço a cargo de um medico veterinario,
nomeado pelo Ministro da Justiça e Negocios Interiores.
Art. 1. .674. Para o serviço d~ saneamento rural serão
aproveitados, de prefcrencia, os mediras que tenham conc!uido
o curso do especialização em hygicnc r, saur1~ puhl iea, quo for
crcado no Instituto Oswaldo Cruz.
§ 1o. Os que não tenham realizado aquelle cu r::: o deverão
ser submettidos a provas de capacidade tcchniea. nnrantP a
DirPdoria d~ S:.ancamcntn nnr<ll. d~ aerôrdn e111n in h'ur·rõe:::
emanadas do Direetor Geral do Departamento.
.·
§ 2°. Quando se tratar de localidades longinqnas ~~ haja
convcnicncia de aproveitar medicos loeaes a rcali'l;ar~ão das
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provas de capacidade technica, a que se refere o paragraphq
anterior, poderá s-er feita perante uma commissão presidida
pelo' che:fe do Serviço de Saneamento Rural do re~pcctivo Estado, sempre de accôrdo com instrucçõcs do <Director Geral do
Departamento.
Art. 1.675. Os actuaes delegados, não aproveitados nas
delegacias de saude a que se refere este regulamento, serão,
providos nas vagas occorrentes nas deleg-acias ou ficarão addidos ao Gabinete do Director Geral, podendo ser designados para
eommissões technicas, de accôrdo com a categoria do respectivo cargo effectivo, supprimidos os cargos quando occorrerem as vagas.
Art. 1. 67·6. Garantidos os direitos dos actuaes funccionarios, fica extincto o quadro de ajudantes modicos da
Inspectoria de Prophylaxia Maritima.
Art. 1 .•677. Os medicas em commissão de que trata o
art. 319 deste regulamento serão transferidos do quadro do
pessoal tcchnico dos serviços de saneamento rural do Districto
Federal, aproveitados, assim, os quo exeoderem daque.Ue
quadro reduzido por este regulamento.
Art. 1. 678. Os actuaes veterinarios serão arH'oveitados,
mediante apostillas nos seus titulas anteriores, nos lagares de
medicas veterinarios.
Art. 1 . 679. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1923. -

illvcs.

João Luiz

l'abclla de vencbncntos do pessoal do Departmnento
Nacional de Saude Publica, a que se refere o decreto n. 16.300 desta data
PESSOAL

I - Dh·eetoria Gara.l
1 Director Geral......... Ord •••
· Grat .•

18:000$000
9:000$000

27:000$300

Assistente.•..••••• , • • • • Ord .••
Grat ••

7:200$000

7:200$000

Ord ...
Grat .•

8:000$000
4:000$000

852:0C0$000

Ord•..
Grat •.

3:200$000

71 ruspcctorcs san.itario:.:,a

lO 1\lcdicos dos hospitaes

de isolamento, a .••••••

6:40Gt~OOQ

96:000$000
982:200~000
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I.t- Prooura.d.oria dos Feitos
Procurado~ ..•..•..••.

~

Ord .••
Grat .•

Adjuntos de procura·
dor a .•..••.•...•.•.•• Ord •••
Grat .•
L~cripturat;o •.•.•••.•.•

Ord •.•
Grat •.

8:000$000
4:000$000

12:LK.IO~OUU

5:600$000
2:800$000

16:800$000

---..-----.---

--------2:400$000

1:200$000

3:600$\Jl.,)
32:400$000

III --· · Secretaria Geral
Secretario geral .••• " ••
1 Sub-secretario ••••.•..•

Ord .•.
Grat •.
Ord .••
Grat ••

1 Director de Contabilidade ••...•••••••..•••• Ord •••
Grat .•
2 1os Officiaes, a ••••••••
l Guarda-livros .........•

4 ;;:os Oíficiaes) a ••••.•••
::,

3"~

O.'.Jciacs, a .•..•.•.

10 Escripturarios, a•......

Ord •••
Grat••
Ord •.•
Grât..

Ord •.•
Grat..
Ord•.•
Grat .•
Ord .••
Grat ..

1 Archivista •...••...•.•.

Ord ..•
Grat..

1 Encarregado do deposito .................... Ord••.
Grat..
1 Porteiro •••.••.••.....•

I Ajudante de porteiro ••

12:400$000
6:200$000

------......•.•..•

3:000$000
---12:000$000
6:000$000

18;6UU$UOO
3:000$000

18:000$UUO

6:400$000
3:200$000

19:200$000

3:200$ÜlJ1J

9: 6UOifOUO

2:400.$080

2S:8GCSJG~

-----6:400$000

-----4:800$000
3:600$000

1:8@0$000

16:200:rJ;OOü

1:200$000

36:000$00\J

2:200$000

6:600$000

-......-.----·
2:400$000
-----4:400$000
-----2:000$000

1:000$000

3:000$000

Ord .••
Grat ••

3:600$000
1:800$000

5:400$000

Ord •••
Grat ••

2:400$000
1:200$000

3:600$000
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a............ Ord. ••
Grat•.

2:400$000
1:200$000

3:600~0

Continuos, a... . . • • • . . • Ord•••
Grat ••

2:400$000
1:200$000

14:400$000

Encarregado do elevador (salario annual) ...

1:800$000

1:800$000

8 Serventes (salario annual) a•.•.....••••.•..

1:800$000

14:400$000

9:600$000

1 Correio,

-1

t

l Almoxarife geral..... . .

Ord •••
Grat••

6:400$000
3:200$000

1 Ajudante de Almoxarife

Ord•••
Grat•.

1:800$000

Escripturarios... . •• . • • • Ord .••
Grat..

1:200$000

7:W0$000

Continuo.. . • • • • • • • • • • • Ord •••
Grat••

2:400$000
1:200$000

3:600$000

1 :8(!)(:)$(!)(00

5:400$000

~

1

3 Serventes (salario annual).•..•.•.•.••••••••

3:600$000

5:400$000

2:40(:)$000

233:400$000

IV ·- Inspectoria. de Demogra.phia Sanita ria
1 lnspcctor .• . • • • • . . • . . . • Ord •.•

Grat..
i Assistente.............

~

JC

16:200$000

4:000$000

12:000}00U

Ord•..
Grat ••

6:400$000
3:200$000

28:800$000

Ord •••
Grat••

4:800$000
2:400$000

7:200~000

official... • • • • • • • • • • Ord •.•
Grat .•

4:800$000
2:400$000

7:200~000

rJificiaes. •• • . . • . • • . • Orei.••
Grat••

3:600$000
1:800$000

10:808$000

I Cartographo..... • • • . • .
;~o

5:400$000

Ord ...
Grat .•

J Ai udantcs.. . . . . . . • • • •

l

10:800$000
8:000~000

932

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

5 Escripturarios•.••.••••
1 Auxiliar de cscripta •..

Ord •••
Grat ••
Ord •..
Grat..

2 Encarregados de archivo .........•....... Ord••.
Grat •.
1 Chefe de otficina

1 Correio •...•.•.•••••..
1 Continuo..............

1:600$000
800$000

2: !00$000

-----1:440$000
720$000

4:320$000

4:000$000
2:000$000

6:000$000

1:600$000
800$000

2:400$000

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

Ord .••
Grat..
Ord ••.
Orat••

18:000$000

------

de

composição e impressão Ord ••.
Grat ••

2:40\l$000
1:200$000

--·----

I :600$000

800$000

------

5 Serventes (salario annual) •.••.•

1:800$000

2:400$000
9:000$000

-----126:720$000

OFFICINA
I Fundidor mecanico a I4$ diarios .•...••.••••••••

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
2

1
2

1

Monotypistas a 12$ diarios •••••••••.••..•••••••
Caixistas a 9$ diarios ..••••.•....••.••...•••••
Caixistas de 2" classe a 7$ diarios .•••••.•..•••.••
Impressor de l• classe a 9$ dia rios .•.••.•••••.•
Impressor de 2" classe a 7$ diarios ••..••.•.••••
Encadernado r de 1" classe a 9$ dia rios •.•••••••
Encadernador de 2'' classe a 7$ diarios ••••••••••
Encarregado da limpeza a 6$ dia rios .•.••••••••••
Aprendiz a 3$500 diarios .••.•.••...••••••••••••
Impressor de 1" classe a 9$ diarios •••••••••••••
Impressor de 2a classe a 7$ diarios •••••••••.•••
Encadernador a 9$ diarios ••••••••..••...••••.•
Dourador a 8$ diarios ••••••••••••.••.••..•••••
Margeador a 7$ diarios ....................... .
I>obradores a 6$ diarios ••••••••.•••.•••••••.••
Cortador a 7$ diarios •••••••.••••••••.••...••••
Aprendizes a 3$500 diarios .••.••.••••••.••••••.
Ajudante de fundidor a 7$ diarios .•••••.•••••••.

5:124$000
8:784$000

6:588$000

5:124$000
3:294$000
2:562$000

3:294$000
2:562$000
2:196$000

1:281$000
3:294$000
2:562$000
3:294$000

2:928$000
2:568$000

4:392$000
2:562$000

2:562$000

2:562$000

67:527$000
SECÇÃO DE EDUCAÇÃO E PROPAGANDA

Delegado de Saúde
(chefe de secção)... Ord •.••
Orat •••

9:600$000

4:800$000

14:400$000
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1 Encarregado da biblio·
theca •••••••••••• , .•• Ord •••
Grat •••
1 Escripturario •••..••.••
2 Auxiliares de escripta.
1 Conservador do Museu
1 Encarregado de rachivo
:~

Guardas san itarios ....

Ord ••••
Grat •••
Ord ••••
Grat ..•
Ord ••••
Grat ••.
Ord ....
Grat ...
Orat•.•

Grat. ..
-~

Guardas ......•.•......

.

Ord •••.

Orat. .•

2 Serventes a .....••.....

V- Inspactorio. de

2:800$000
1:400$000

4:200$000

1:200$000

3:600$000

______
800$000

4:800$000

2:800$000
1:4(i)0$000

4:200$000

720$000

2:160$000

1:760$000
880$000

5:280$000

600$000

3:600$000

1:800$000

-----45:840$000

-----2:400$000
-----1:600$000
...

,

-----1:440$000
------

-----1:200$000

·-·------

En~enha.ria

3:600$000

So.nite.ria.

Ord •.••
Grat •••

10:800$000
5:400$000

1 Engenheiro sanitario
chefe ••.•••••.•••.... Ord ••.•
Grat •.•

10:000$000

lnspector ••••••.•••.••.
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16:200~000

5:000~000

15:000$000

Grat •.•

8:000$000
4:000$000

24:000$000

Ord •.••
Grat •.•

6:400$000
3:200$000

19:200$000

3 Conductores de serviço, a •••••••••••••.• Ord .•••
Grat •.•

4:000$000
2:000$000

18:000$000

1:800$000

5:400$000

3:600$000
1:800$000

10:P,00$000

2 Engenheiros de 1a. elasse, a •••••••.•••••••• Ord.•••
2 Engenheiros de 2a elas-

se, a ••••.•..•.•••..•

1 Desenhista •••••••••.•• Ord ....
Grat ..•
2 3° Officiaes .•........•
5

2 Escripturarios, a ••••.

Ord .•••
Grat •••
Ord ••.•
Grat •••

-----3:600$000
------

-------

2:400.$000 .
1:200$000

------

7:200~000
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1 Continuo.............. Ord .•..
Grat ••.

1:600$000

800$000

2:400$000

2 Serventes (salario annual) a •..••

1:800$000

3:600$000

121 :800~000

VI- . Inspectoria d.e rlaoa.lin;io de Jb:ercicio da. Medicina, Arte Dentaria
e Obstetrlcla
1 Inspector ..••..•••••.... Ord .••
Grat ..
3 Phannaceuticos inspectorcs •••••.•........ Ord•••
Grat •.
5 Pharmaceuticos sublnspectores, a •••.... Ord .••
Grat •.
2 Pharmaceuticos chlmicos, a •••••.••••••.• Ord •.•
Grat..
8 Medi cos assistentes, a.
t

~

Ord ...
Grat •.

Official. .•••••••.••. Ord •.•
Grat..

1 3° Official •.••.....••...

Ord ...
Grat ••

2 Escrlpturarios, a .•••.. Ord •..
Grat..
2 Guardas sanitarios, a.

Ord ...
Grat ..

8 Serventes (salarlo annual}, a ....

10:800$000
5:400$000

16:200$000

6:400$000
3:200$000

28:800$000

4:800$000
2:400$000

36:000~000

4:800$000
2:400$00C

14:400f.OOO

6:400$000
3:200$000

76:800$000

4:800$000
2:400$000

7:200$000

3:600$000
. 1:800$000

5:400$000

2:400$000
1:200$000

7:200$000

1:760$000
880$000

5:280$000

--------

-·-----

-----

------

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

-------

-------

1:800$000

-----

14:400$000

-------

211 :6805;000

VII - Inspecto:la. d.é l'rophyla:da da Lêprã e Doenças

Veneres.~

1 Inspector..•••••••••..• Ord ...
Grat •.

10:800$000
5:400$000

16:200$000

4:000$000

12:000$000

3:600$000
1:800$000

5:400$000

1 Assistente ..••.••••....

Ord.~.

Grat ..

1 3° Official. ••••••••.••• Ord•.•
Grat ..

-----8:000$000
-----------
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1 Ajudante de almoxarlfe Ord •••
Orat..

2 Escripturarios, a •..••• Ord •..
Grat..
1 Dactylographo••.•••••• Ord .••
Grat •.
1 Porteiro .•....••••••••.
1 Continuo .......•••••••

Ord ..•
Grat .•
Ord •••
Orat •.

3:600$000

93.1

1:800$000

5:400$000

1:200$000

7:200$000

1:120$000

3:360~00U

2:000$000
1:000$000

3:000$000

----2:400$006
-----2:240$000
-------

-----

1:600$000
800$000

2:400$000

1:800$000

- 58:5605000

Medico de laboratorio ......••.•••.••...••••.
Assistentes de laboratorio a 400$ mensaes .•.
Chefes de dispensado, a 250$ mensaes .... .
Assistentes de dispensario, a 150$ idem ... .
Internos microscopistas, a 100$ idem ...•....
Internos, a 100$ idem ........•..•...........
Auxiliares de laboratotio, a 200$ idem ........ .
Auxiliares enfermeiros, a 100$ idem ........ .
Auxiliares enfermeiras, a 100$ idem .•.......
Traductor dactylographo, a 300$ idem .•.......
Dactylographos, a 250$ ..•...•..•............
Photographo, a 200$ ...•••••••..•••••••...••.
Cinematographista, a 200$ ••••••••.•.•••••••.
Guardas, a 200$ .••••••.••••••.•••••••••••••.
Serventes, a 150$ .•...•....•....•.••...•.•.••
Conservadores, a 150$ ...•••••.•••••••...•.••
Vigias, a 50$ ••••••••.•••••.•...•••.••.•••••.
Auxiliares de escripta, a 300$ ......•..•. • •...
Medi c os incumbidos de vigilancia sanitaria,
a 500$ ..••••••.•...•.•••••••••••.•••••••••
2 Ajudantes technicos de laboratorio, a 200$ •••

9:600$000
14:400$000
6:000$000
14:400$000
7:200$000
18:000$000
9:600$000
4:800$000
2:400$000
3:600$000
6:000$000
2:400$000
2:400$000
24:000$000

2 Serventes (salarlo annual), a .•••.••.••••• Ord••.
Grat..

----.........

3:600$000

MBNSALISTAS

1
3
2
8
6
15
4
4
2
1
2
1
1
10
10
3
3
4
2

18:000$000

5:400$000
1:800$000
14:400$000

12:000$000
4:800$000
181 :200$000

vm- Secção

de Asalatencla Hoapi talar

1 Inspector Geral de Assistencla Hospitalar. Ord •••
Grat •.

10:800$000
5:400$000

16: 200$;000

936

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

HOSPITAL DE S. SEBASTIÃO

1 Director•••••••••••••••
1 Ajudante do almoxarife

t Pharmaceutico ••••••••

t 3° Official •••••••••••••

2 Escripturarios ••••••••
5 Auxiliares •••••••••••
1 Auxiliar de pharmacia
t

~achinista •••••••••••

1 Porteiro ••• , ••••••••••
5 Internos ••••••••••••••

Ord •••
Orat ••

8:800$000
4:400$000

13:200$000

3:600$000
1:800$000

5:400$000

4:000$000
2:000$000

6:000$000

3:600$000
1:800$000

5:400$000

Ord ••••
Grat •.•

2:400$000
1:200$000

7:200$000

Ord ••••
Grat •••

2:000$000
1:000$000

15:000$000

Ord~ •••

Grat •••

2:800$000
1:400$000

1:200$000

Ord ••••
Grat •••

2:880$000
1:440$000

4:320$000

Ord ••••
Grat •••

2:000$000
1:000$000

3:000$000

Ord ••••
Orat •••

1:000$000

Ord •••
Grat..
Ord •••
Grat ••
Ord•••
Grat ••

------

------

------

------

500$000

1 Enfermeiro-mór a 200$ •••••••••••••••••••••••
1 Roupeira a 180$ •••••••••••••••••••••••••••••
1 Cozinheiro a 156$ •••••••••••••••••••••••••••
1 Electricista a 156$ •••••••.•••••••••••••••••••
1 Encarregado do necroterio a 150$ • •••••••••••••
1 Zelador do Iaboratorio a 150$ •••••••.••.•••••
4 Enfermeiros de ta classe a 180$ ••••••••.•••••
4
))
:o>
28 classe a 156$ .•
1 Foguista a 150$ •.•••.•.•••••••••••••••••.••••
2 Lavadeiras a 150$ ••••••••••••••••••••.••••..
2 Praticos de pharmacia a 150$ ••.•••••••••••••
1 Carpinteiro a 150$ .••••••••••••••.••••••••.•
1 Ajudante de cozinha a 144$ •.•...•.••••••••••
1 Ferreiro a 150$ •••••••••..••••...••.•••••.•••
1 jardineiro a 150$ •••.•••.•••••.•.•.••.•.•.•.•
1 Cocheiro a 150$ •..••••••••••••.•••••• , .•.•••
1 Despenseiro a 156$ ..••••••••••••••••••.••.••
1 Correio a 150$ ••.•••••••.••••••••••••••••.•••
H

••••••••••

7:500$000 .

-----71:220$000

2:400$000
2:160$000
1:872$000
1:872$000
1:800$000
1:800$000
8:640$000
7:488$000
1:800$000
3:600$000
3:600$000
1:800$000
1:728$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
1:872$000
1:800$000

AC'IPS DO PODER EXECUTIVO

1 Pedreiro a 120$ •••••••••••••••••••••••••••.•

1 Pintor a 120$ •••••••••••••••••••••••••••••••
1 Bombeiro a 120$ •••••••••••.•••••.••••••••••

1 Chefe de cópa a 120$ ••••••••••••••••••••••••
1 Telephonista a 156$ ..•••..•••••..•••••••••••
1 Ajudante de porteiro a 120$ ...•••••••••••••.
4 Ajudantes de enfermeiros a 125$ •..•••••.••••.
5 Rondantes a 80$ •••••••••••••.••••••••••••••
40 Serventes de t• classe a 106$250 .••••.•••.•••.
50
»
» 2a classe a 81$250 •••••••••••••.

931

1:440$000
1:440$000
1:440$000
1:440$000
1:872$000
1:440$000
6:000$000

4:800$000

5~ :000$000

48:750$000

169:254$000

IX - !oapital Geral de Asaistencia.
1 Director.. . . . . . . . . •. . . .

Grat..

. ........ .

4 Medicos internos......

Grat..

7:200$000

11 Medicos chefes de enfermaria a 10$ diarios ..
16 Assistentes a 5$ diarios ...................... .
3 Medicos para serviços auxiliares a 12$ diarios

Grat ••
1 Administrador (do Departamento)........... Grat .•
2 Escripturarios (idem)... Grat •.

7:200$000
40:260$000
29:280$000
13:176$000
28:800$000
7:200$000

1 Pharmaceutico.. .•. . . • .

.i ;2õõ.$ôõõ

3:600$000
2:400$000

Grat..

3:000$000

12:000$000

2 Dactylographos... ..• • • Grat ..

3:600$000

7:200$000

Grat..
Grat.•

..........
1:800$000

1:800$000
7:200$000

15 Enfermeiras attendentes de ta classe........ Grat ••

3:000$000

45:000$000

15 Enfermeiras attendentes de 2a. classe....... .

Grat..

2:400$000

36:000$000

15 Enfermeiras attendentes de 3' classe........

Grat..

1:800$000

27:008$000

3 Ajudantes de pharmacia........ .• • . . . . . . . . .

Grat.•

4:800$000

14:400$000

1 Mordoma.............

Grat..

4 Auxiliares de escripta..

1 Porteiro (do Departa-

mento)................

4 Ajudantes.............

6

Auxiliares de laboratorio.... . . . . . . . . . • . • . .

3:600$000

Grat ..

3:000$000

18:000$000

Grat..
Orat..

2:400;~000

3:000$000
4:800$00U

4 Costureiras, . • . . • • . • • • • Grat .•

1:800$000

7:200!.000

1 Roupeira..............
2 Ajudantes.............

938

ACTOS DO PODEn EXECUTIVO

3 Lavadeiras ••..•.•• o...

Grat •.

1:200$000

3:600$000

2 Engommadeiras •...• o..

Grat •.

1:200$000

2:400~000

Encarregado de lavanderia •••.••••.. o.......
1 Cozinh~iro. . . . . . . . . . . .
2 Ajudantes.. . . . . . . . . . • •
1 Copeiro. . . . . • . . • . • . . . •
1 Mecanlco electricista. •
1 Pedreiro. . . . . . . . . . . . . .
1 Carpinteiro... . . . . . . . . .
1 Pintor•o......... . . . . . .
1 Foguista..............
l Jardineiro... . . . . • . • • • •
15 Serventes de ta classe.
25
, 2a , o

Grat..
Grat..
Grat••
Grat ••
Orat..
Grat••
Grat..
Grat••
Grat. o
Orat••
Grat •.
Grat..

1

3:GOO~OOO
2:400 $0lli l

1:800$000

3:600$000
1:BC0$000
W)f,Oí 10
::;:,i00$00:1

:~:,

3:{)00$000
3:600$000
:~: 40i<~ono

1:800$000
1:440$000

1:800$000
Z1: 000$0l)l)
36:000$000
418: 116~000

X- Hospital D.

Pedro!l

1 Dircctor (lnspector sanitario em com missão),

grat ..........• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Gratificação, na razão de 25$ diarios, ao sublnspector que pernoitar no hospital.. .••...•.
l Administrador, funccionario do Departamento,
em commissão, grat .....................•.
t Encarregado do expediente, idem, grat•......
1 Escripturario, idem, grat .........••.....•...
1 Port_clr_?, empregado uo Departaniento, em commtssao, grat. ........••................•...
1 Ajudante de porteiro, idem, grat •••.•••••. o • • •
1 Barbeiro, idem, grat. •......
1 Electricista, idem, grat. .....•..•......••....
1 Estafeta, idem, grat. ........•..•.•......•...
1 Pharmaceutico...........•....•.......
1 Ajudante de pharmacia .....•••.•. .-.. ••• , •...
2 Internos a 1:500$ •.•••••.••••••.••••••••..•..
1 Auxiliar de laboratorio ....••••....•.••••••••
1 Enfermeira de 1"' classe .......
3 Enfermeiras de 2" classe a 1:87211; •.•.••••.•••.•
1 Cozinheiro •....•••••.•...••.. ·: .......•••••.•
1 Ajudante de cozinha..•.••..•••••..........•.
1 Copeiro••••••••.............•••.•••••.•..•••
10 Serventes a 1:275$ •••••••••••••.•.•••••.••.•
2
:.
(mulheres) a 720$ ••• o • • • • • • • • • • • • • •
1 VIgia •••••••••••••••••••••••••.••.•••.•.••.•
I Carpinteiro..•••••••••••••.•••..•••.•.•..•...
I •••••••• 1 ••••••

I

••••••

1 ............ ..

7:200$000

2:400$000
2:400$00!)
2: 400;~001)
!

:030j:UU~l

9()()-t,OOU

~>4olsoo8

1:080$000
720$000
6:000$000
3: 000'.p00(J

3:000$000
2:400$000
2:400$000
5:GlG$000
1 :872~000

1:72!-3$000
1:200$000

12:750$000
1:440$000
1:200$000
2:880$000
73:416$000

XI·- Inapectorla da Eygiene Infantil

lnspector...............

Ord...
Ora t..

10:800$000
5:400$000

l f): 200~000
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ACTOB DO PODEB. EXECUTIVO

6 Medicos•••••••••••••••

Grat••

1 Escripturario .••••••• ~.

Ord .••
Grat •.

1 Auxiliar de escrlpta •..

Ord.••
Grat••

4 Guardas sanitarios •••••

Ord •.•
Grat•.

I Encarregado de archlvo Ord •••
Grat•.
6 Guardas .•..•.••......• Ord•.•
Grat•.
l Servente da 1" classe (sala rio
annual) ...•••••..•.............

9:600$000

57:600$000

2:400$000
1:200$000

3:600$000

1:600$000
800$000

2:400$000

1:760$000
880$000

10:560$000

1:440$000
720$000

2:lfi0~000

1:200$000
600$000

10:800$000

------

------

------

-----------

1:800$000

------

1:800$000

-------105: 120~000

MENSALISTAS

1 Manipuladora ••..•••••.•••••••

G Auxiliares de dispensarias, a ••

1 Encarregado do material. ..... .
1 Porteiro zelador ••••..••..•••.
18 Serventes de 2a classe, a ..... .

350$000
250$000
160$000
160$000
130~000

4:200$000
18:000$000
1:920$000
1:920$000
9:360$000

1o:~: 320~~ooo
XII 1

Directoria dos Serviços Sa.nitarios do Districto Federal

Director .....•.•••.....

1 Secretario .•.....•••.•.
1" Offi cial. ••••••••..•.

2" Official. .••••••••••.

2 3·•s Officiacs a ••••..••.
4 Escripturarios, a ••....
1 Porteiro •...•••••••..••

Ord .•.
Orat..
Ord .•.
Grat..
Ord ••.
Grat..
Ord ...
Grat..
Ord ...
Grat ..
Ord ...
Grat..
Ord•..
Grat..

13:200$000
6:600$000

t9:8oo;..ooo

6:400$000
3:200$000

9:600$000

6:400$000
3:200$000

9:600~l)00

------

---------

--~---

4:800$000
2:400$000

7:200$000

3:600$000
1:SU0$000

10:800$000

2:400$000
1:200$000

14:400$000

--------

-------

------

2:000$000
l :000$000

--··--------------

: ~ : ()( !O~;()()( I

940

AC'IOS DO PODER EXECUTIVO

2 Continuos, a •••••••••• Ord •••
Grat .•
1 Guarda ••.•..•.••••••• Ord •••
Grat ••
3 Serventes (salario annual}, a ••

1:600$000
800$000

4:800$000

600$000

1:800$000

9:600$000
4:800$000

72:()()(!)$000

2:400$000
1:200$000

18:000$000

1:600$000
800$000

24:000$000

1:760$000
880$000

26:400$000

1:440$000
720$000

10:800$000

-----1:200$000

-----5:400$000
1:800$000
------ ------86:400$000

Delegacias de Saúde
5 Delegados de saúde, a.
5 Escripturarios, a •••..•

Ord .••
Grat ••
Ord..•
Grat..

10 Auxiliares de escripta, a Ord •••
Grat..
10 Guardas sanitarios, a .• Ord •••
Orat ••
5 Encarregados de archivo, a ••.•••••.••.... Ord •.•
Grat ••
24 Onardas, a .••••••••••• Ord •••
Orat ••

mt -

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

------

----------1:200$000
600$000

------

43:200$000

-----194:400$000

Inapeotoria de !ygiene Profissional e Iudust rial

1 Inspector ••••••••••••• Ord •••
Grat ••

1 Escripturario ••••••••••

Ord .••
Grat ••

2 Auxiliares de escripta, a Ord •••
Grat ••
3 Guardas sanitarios, a ••

Ord•••
Grat .•

1 Encarregado de archivo Ord •••
Grat .•

6 Guardas a .•.•..•.•.••.

Ord .••
Grat ••

10:800$000
5:400$000

16:200$000

2:400$000
1:200$000

3:600$000

1:600$000
800$000

-1:800$000

1:760$000
880$000

7:920$000

1:440$000
720$000

2:160$000

1:200$000
600$000

10:800$000

------

------

------

------

------

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

45:480$000
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ZIV- Inspectorla dos Serviços de Prophrlaxia
1 Inspector ••••• ··•.... •• Ord...
Gra t. •

10:800$000
5:400$000

16:200$000

9:600$000
4:800$000

14:400$000

Ord••.
Grat..

7:200$000
3:600$000

10:800$000

3 Administradores de desinfectorio. • • • . • • • • • • • • Ord •••
Grat .•

5:600$000
2:800$000

25:200$000

1 2° Official. ••• • • • • • • • • • Ord •••
Grat ••

4:800$000
2:400$000

7:200$000

Ord •.•
Grat .•

3:600$000
1:800$000

16:200$000

21 Escripturarios, a.. • • . • Ord •••
Grat ••

2:400$000

1:200$000

75:600$000

3 Ajudantes de Almoxarife, a. . • • • • • • • • • • • • Ord •••
Grat ••

3:600$000
1:800$000

16:200$000

3 Distribuidores de serviço, a................ Ord •.•
Grat .• ·

1:600$000

1 Sub-Inspector. • • • • • • • • Ord...
Grat..

1 Administrador geral...

3

3~

Officiaes...........

6 Encarregados de secção, a................ Ord •.•
Grat •.

------

3:200$000
14:400$000

3:200$000

1:600$000

28:800$000

Ord •••
Grat .•

2:800$000
1:400$000

42:000$000

Ord •••
Grat•.

2:400$000
1:200$000

3:600$000

4 Ajudantes de porteiro,
a. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • Ord .••
Grat •.

2:000$000

10 Chefes de turma, a...
1 Porteiro...............

1 Continuo.. • • . • . • • • • • • •
4 Machinistas, a. . • • . • • •

Ord .••
Grat ..
Ord .••
Grat ••

40 Guardas desinfectadores de 11\ classe,
Ord •••
Grat ..

a.....

----1:600$000

1:000$000

12:000$000

800$000

2:400$000

2:880$000
1:440$000

17:280$000

------

2:000$000

1:000$000

120:000$000
422:280$000

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

MENSALISTAS

30 Academicos vaccinadores (em commissão),
a 200$ ••••••••••••••••••••••••••••••••••
5 Guardas de isolamento, a 220$ .............•.
120 Guardas-desinfectadores de 2a. classe, a 200$.
8 Telephonistas, a 200$ •••••.•.••.•.•••.••.•••
197 Desinfectadores, a 162$ •.•....••..•••.....•.•
394 Serventes, a 162$ ..•....•....•...••........•
1 Encarregado da conservação do material ro~
dante, a 350$ ••••..•••••••••••••••••••••
Feitor de garage, a 350$ •..••••.... ~ •.••••••
1 Fiel de deposito, a 300$. ~ •••.••••••...•••••
3 Chauffeurs, a 300$ ••.•......•.••••.••.•...•••
40 Cbauffeurs, a 240$ • •.•••...•••••••••••••••••
1 Feitor de cocheira, a 350$ •••••.•••••••••••••
3 Ajudantes de feitor de cocheira, a 250$ •••••••
15 Cocheiros de 1"' classe, a 180$ .•......•....••
25 Cocheiros de 2"' classe, a 151$200 .•.....••...•
4 Carroceiros, a 140$ •.•......•••.•••.••••..•.•
20 Moços de cavallariça, a 140$ •.•.••..•••••.•.
1 Tozador de animaes, a 180$ ...••••••••••••.•
3 Vigias, a 180$ .•••.••••••.•.•••..•••.••.••••.
5 Guardas-portão, a 144$ .......•.. ~. ~ •..••..••

72:000$000
13:200$000
288:000$000
19:200$000
383:268$000
765:935$000
4:200$000
4:200$000
3:600$000
10:800$000
115:200$000
4:200$000
9:000$000
32:400$000
45:360$000
6:720$000
33:600$000
2:160$000
6:480$000
8:640$000

--------

1.828:164$000

DIARISTAS
1

Mecanico, a 16$ •.......••••••••.•.••...••.•

1 Ajudante de mecanico1 a 10$••••.•.....•••••

2 Ajustadores de mecan1ca, a 9$ •.••...•......
2 Limadores, a 8$ ••.........•..........•..••.
1 Torneiro, a 9$ •••••.•••.•••••.•.•••.•....• ·..
1 Ajudante de torneiro, a 5$ •.•.••...•....•.•.
1 Ferreiro de mecanica, a 7$•••..••......•.•..
l Ferreiro de obra commum, a 7$ ............. .
1 Carpinteiro-encarregado, a 8$ . ..•.•.•.••....
7 Carpinteiros, a 1$ •• .........................
1 Ajudante de carpinteiro, a 2:160$ (annuaes) .. .
1 Mestre de pedreiro, a· 10$................... .
3 Pedreiros, a 7$....... . ..............•...•.
5 Aprendizes em officina de mecanica, carpinteiro e bombeiro, a 686$250 (annuaes).
1 Electricista, a 8$ ••.••.•••••••.••••••••••....
1 Latoeiro, a 8$ ••....•......•....•..•.••......
2 Bombeiros, a 7$ ...•..•.•......•.••.•...••...
12 Foguistas, a 7$ •••....••.•....•......•..•...
1 ~orreelro-cortador de obra, a 9$ .•••••...•.•••
1 Correelro-forrador, a 1$ .................... .
3 Correefros-pospontadores, a 6$ ••• •••••••••••
2 Pintores, a 7$ ....•..•.........•••.•.....•...

5:856$000
3:660$000
6:588$000
5:856$000
3:294$000
I :830~000

2:562$000
2:562$000
2:298$000
17:934$000
2:160$000
3:660$000
7:686~000

3:431$2:-íO
2:928$000
2:92R:ooo

5:124$000
30:744$000
3:294$000
2:552$000
6:588$000
5:124$000
129:299j'l250
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XV - Iupaotorla de l'rophrluio. de. T11beroulosa
1 Inspcctor......... • • • • • Ord•••
Grat ••
1 Assistente (inspector ou
sub-inspector sanitario) Grat..
1 3" official ••••••••....•
1 Archivista ••••••••••••.
1 Escripturario •.••••••••

Ord •..
Grat•.
Ord•.•
Grat..
Ord •••
Grat •.

2 Dactylographos a ••••••••••••••

2 Continuas a ..•••••••••....•.•.
8 Guardas sanitarios ••.•

Ord •••
Grat••

10:800$000
5:400$000

16:200$00{;

2:400$000

2:400$000

3:600$000
1:800$000

5:400$000

2:800$000
1:400$000

4:200$000

• 2:400$000
1:200$000

3:600$000

------

------

------

-----3:360$000
-------

6:720$000

2:400$000

4:800~000

------1:760$000
880$000

-------

21:120$000

------70:440$000

MENSALISTAS

1 Encarregada geral de dispensarios .••••••••••...••••.••.••••
6 Auxiliares technicos, a••••••.•
5 Encarregadas de díspensarios, a
22 Auxiliares de dispensarios, a
1 Encarregada de deposito ...••.
1 Microscopista de t• classe .....
4 Microscopistas de 2• classe, a.
1 Pharmaceutica de ta classe ....
4 Pharmaccuticas de 2" classe, a.
5 Auxiliares de pbarmacia, a....
7 Auxiliares de escrlpta, a ...•..
1 Operador pltotographo ..•...•.
1 Porteiro .•.•.••••••...........
1 Telephonista .•••...•••••......
4 Guardas, a ..•.••...•..•.•....
4 ~ecanicos, a ................ .
22 Serventes, a .•.•....•.....•...

500$000
500$000
350$000
300$000
300$000
300$000
230$00G
300$000
230~000

280$000
2~0$000

300$000
'250$000
::00$000
:220$000

300$000
180f,OOO

6:000$000
36:000$000
21:000$000
79:200$000
3:600$000
3:600$000
11:040$000
3:600$000
ll :0-W$000
12:000$000
23:520$000
3:600$000
3:000$000
2:400$000
1o: 560$00( l
14:400$000
47:520$UCU
271:680$000

XVI -

Inapectorla de risoa.lização d') ::: encl'OJ 1\limentioios

1 lnspector • • • • • • • • • • • • . Ord•••
Grat ••

10:800$000
5:400$000

16:200$000
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1 Chefe do serviço ••••••
1 Assistente •••••••••••••
7 .Mcdicos inspcctorcs ••.
1 2° Official •••••••••••••
1 3° Official •••••••••••••

Ord •••
Grat ••
Ord .••
. Grat..
Ord •••
Grat ••
Ord •••
Grat •.
Ord •••
Grato.

1 Ajudante de almoxarife Ord .••
Grat..
2 Escripturarios, a •...•.

Ord •••
Grat ••

2 Auxiliares decscripta, a .Ord •.•
Grat ••
2 Contínuos, a •••••..•.•
1 Porteiro •••••••••.••••.

Ord •••
Grat ••
Ord.oa
Grat •.

12 Guardas de ta. classe, a Ord .••
Grat•.
1 Guarda a •.••..•..••••

Ord •••
Grat .•

10 Guardas de 2"' classe (salario
annual), a ••..••.•.•••••.•.••••
20 Serventes (salario annual), a ...

8:800$000
4:400$000

13:200$000

8:000$000
4:000$000

12:000$000

6:666$665
3:333$334

70:000$000

4:800$000
2:400$000

7:200$000

3:600$000
1:800$000

5:400$000

3:600$000
1 :800$~000

5:400$000

2:400$000
1:200$000

7:200$000

1:600$000
800$000

4:800$000

1:600$000
800$000

4:800$000

2:000$000
1:000$000

3:000$000

2:400$000
1:200$000

43:200$000

1:200$000
600$000

1:800$000

2:400$000
1:800$000

24:000$000
36:000$000

------

-----------

-----------

-----------

-------

-----------

------

-----------

------254:200$000

XVII- Serviço de Fiscalização do Leite
1 Chefe do serviço do
leite e lacticinios •••••.
1 Chimico especialista •••

Ord •••
Grat •.
Ord .•.
Orat ••

8:800$000
4:400$000

____

5:600$000
2:800$000
.__

13:200$000

------

8:400$000
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Ord •.•
Grat ••

2 .Medicos veterinarios .•.
8 Auxiliares de laboratorio, a ....••••.••.•..
1 Es<:lipturario ....•...••.

OrJ •.•
Crat..
Ord .•.
OraL.

4:800$000
2:400$000

14:400$000

3:200$000
1:600$000

38:400$000

2:400$000
1 :200!000

1:600$000

-------

------

2 Se. ventes ( ';aJario annual) 1 :800.~, •.•••••••••.•
1 Chimico especia1ista a 8:400$ ...•• , ...••..•••

1 Microbiologista a 8:400$ •......•••.....••••..
2 Ensaiadore:> a 7:200$ •..••...•....•••....•••••
1 Auxiliar microbiologista a 4:800$ .•.••••.•••..
4 ServeHtes de laboratorio a 1:800$ •.••.••...•••

3:600$000
8:400$000
8:400$000
14:400$000
4:800$000
7:200$000
124•800$000

VIII - Serviço de Fiscalização de Carnes Verdes
l'vh.dL:o veterinHÍOchefc en~arre~ado
da direcção do
serviço sanitario
no Matadouro de
San·a Cruz....... Ord .•...
Grat. •.•

11 Medicos vdednarios Ord ..••.
Grat. .•.
2 Auxiliares de Iaboratot i o. • • • • • . • • • . . • Ord .•·~. .
Grat....
1 3° Official. .. • .. . . . . .

Ord ....•
Grat. .•.

8:000$0"0
4:000$000

12:000$000

·4:800$000
2:4U0$000

79:200$000

· · 2:400$000
1:200$000

7:200$000

--------·

3:600$000

1:800$000

5:400$000

4 Ajudantes de veterinarios, a 2:880$ .•...•..•.
4 Limpadores de carnes, a 2:5201~- •••••...•••••.••
~> Carimbadores, a 2:520$ •••••.••••••••••.....•
6 Serventes (salario annual), a 1 :800$ .••..••.•..
6 Marcadores de carne a 5$ diarios •.••••..•..•.
Diana, na razão de 15$, ao encarregado do
serviço no Matadouro .•.••••.•.....•.••....

11:520$000
10:080$000
12:600$000
10:800$000
10:980$000
5:490$000
165:270$00

XIX -

Laboratorio Bromatologico

Uirector...... ••• • . . • • . .

Ord •.•
Grat ••

8:800$000
4:400$000

13:200$000

4 Chimicos chefes........

Ord ..•
Grat..

7:200$000
3:600$000

43:200$000
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3 Escripturarios .......... Ord •••
Orat..

I Biblietheeario archi•

vista .•.•.••••••••••• Ord ....
Grat .•

t Zelador •••••.••. , ...•• Ord •••
Orat .•
1 Continuo •••.•...••••

1

Ord•••
Grat ••

2:400$000
1:200$000

--.....

10:800$000

-----~

2:800$000
1:400$00D

<1: ',~001000

1:000$000
_____

3:000$000

-----2:000$000
.,_...,..

1:600~000

800$000

;~:400~000

~-...__...._._

4 Serventes de l"' classe (salario
mensal) .•••.•.••••••.•••••••
5 Serventes de 2a. classe (salario
mensal) •....

2:400$00()

;):G00$000

1:800$000
9:000$000
............... ---------121 :920$000

XXX - D!rector!a d.e Defesa San!tarla Heritima e Fluvlnl
1 Director •••.••.•••.• I. Ord •••
Grat .•
1 Secretario ••••• , •.••••• Ord•.•
Orat ••
1 1° Official •••...••••••• Ord•.•
Grat ••
1 2° Official •••.••••••••• Ord .••
Grat ••
1 Ajudante de almoxarife Ord .••
Grat ••
2 Escrlpturarias •••.••••• Ord. ••
Orat ••
1 Auxiliar de escrlpta ••• Ord•••
Gratp

2 Dactylographos •• , ••••• Ord •••
Orat .•
l Porteiro •.••••••••••••• Ord•••
Orat ••
1 Continuo •••••••••••••• Ord•••
Orat ••
2 Serventes (salario annual) .••••

13:200$000
6:600$CGO

19: 800i~OOO

3:200$000

9:600~000

3:200$000
______
..._

9:000$000

__ _

4:800$000
2:400$000
.._
_,..,_.

7:200$000

-------6:400$000
------6:400$(100

3:600$000

------2:400$000

1:800$000

5:400$000

-----1:600$000

1:200$000

7:200$000

-----2:240$000

800$000

2:400$000

-----2:000$000

1:120$000

6:720$000

-----1:600$000

1:000$000

3:000$000

800$000

2:400$000
-----1:800$000
3:600$000
----- ----76:920$000
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XXII - Iuapeotorla a.e Saúa.e do Porto a.o Rio a.e 3aneiro
1 Inspector geral ••••• v •

•

10~$000

OrO. .•
Grat .•

5:400$000

8 Inspectores de saúde do
porto. , • , ':\ •••. , • • • • • •

16:200$000

9:600stCOO

Ord •••

Grat •.

4:800$000

Ord•••
Grat ••

1:200$000

Ord•••
Gnit ••

1:600$000

800$000

14:400$000

2 Interpretes.... • • • • • • • • Ord •••
Grat ••

4:400$000
2:200$000

13:200$000

1 Administrador . • • • • • • • Ord...
Grat .•

4:800$000
2:400$000

7:200$000

2 Escripturarios. • .. • • • • • Ord•••
Grat ••

2:400$000
1:200$000

7:200$000

2 Guardas sanitarios maritimos.. • • • • • • • . • • • • Ord•••
Grat ••

2:000$000
1:000$000

6:000$000

1 Continuo..... • • • • • • • • •

Ord •••
Grat ••

1:600$000
800$000

2:400$000

sal) .••..••....••••....••••••

1:800$000

1:800$000

8 .!Vlestrcs •••••••••.••• ~ • Ord •••

2:880$000

2 Escripturarios•••••••••

6 Auxiliares academicos.

115:200$000

2:400$000

7:200$000

1 Servente (salario mer.-

Grat .•

2 Contra-mestres........
7 Machinislas...........
2

zus

Machinistas •• ._ ••••

19 Foguistas •••••••••••••

t:440$COO

38:880$000

Ord...
Grat •.

2:000$000
1:000$000

6:000$000

Ord .••
Grat ••

1:440$000

30:240$000

Ord•••
Grat ••

2:400$000
1:200$000

-------1:920$000

7:200$000

-------

960$000

54:720$000

Ord•••
Grat ••

2:880$000

'

-
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____
____
2:400$900

3 Motoristas •••• , ••••••• Ord•••
Grat ••
1 Chefe de turma de desfnfecção •.•• e••••••••

1:290$000
_.,...

Ord •.•
Grat..

4 Desinfectadores de primeira classe••••••••• Ord•••
Grat ••

10:800~000

2:800$000
1:400$000
.....,_

4:200$000

2:000$000
1:000$000

12:000~000

-~-----

4 Desinfectadorcs de se-

1:600$000
800$000
.....,

___

9:G00$000

2:830$000
1:440$000

4:320$000

4 Serventes (sala rio annual) •• ~..
1 ~ecanico a 12$ diarios ••••••••••••••••••••••
40 Marinheiros a •••••••••••••••••
2:400$000
8 ~oços a •••••••••••.••••••••••
1:500$000

7:200$000
4:392$000
96:000$000
12:000$000

gunda classe •••••••• Ord •••
Grat ••

.._.....,.

1 Machinista sanitario•.• Ord •.•
Grat ••

------

6 Guarda sanitarios ma-

ritimo ••••••••••••••• Ord •••
Grat ••

1 Continuo •••••••••••••.

------1:800$000

Ord•••
Grat ••

2:000$000
l:OOOfiOOO

18:000$000

1:600$000
800$000

48:000$000

------

------ -----508:752$000

XXII!- Inspeotoria Sanibrio. da lr!arlnho. Merennte
1

Inspector.. •• • . •• • . • • • • Ord •• o
Grat..

1 Assistente •••••••. o• • .

Ordoo.
Grat..

10:800$000
5:400$000

-----6:400$000

3:200$000

16:200$000
9:600$000
25:800$000

XXIV - Inspector!as e sub·inspeotorlas dos portos dos Estados
l'l CLASSE

Manáos, Belém, Fortaleza, Recife, S. S::tlvador, Santo!:' e Rio
Grande do Sul :
·

·

7 Inspcctores de saúde..

Ord .••
Grat ••

6:400$000

3:200$000

67:200$000
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Ord...
Grat •.

5:200$000
2:600$000

7 Secretaries... • • • • • • • • • Ord.,.
Grat •.

2:800$000

15 Sub-inspectoreB ••••• ,..

117:000~000

1:400$000

29:Ml0$000

Ord .••
Grat..

2:000$000
1:000$000

:n :000$000

21 Guardas sanitarlos. • . • Ord ..•
Grat ..

1:200$000

7 Escripturarios-archivis-

tas..................

. G00$000

37:000$000

14 Mestres de lancha a 9$ diarlos .• , .••....•••••
14 Machinistas ou motoristas a 9$ diarios .••....
9 Foguistas a 6$ dia rios ...................... .
14 Oeslnfectadores a 6$ diarlos •••.•••••.••.••.•
56 Matlnhelros a 6$ dfarlos .................... .

46:116$000
46:116$000
19:764$000
30:744$000
t 22:906$000
538:116$000

Sub-inspectorias de Saude dos Portos de S. Luit, Amarração,
Natal, Cabedello, Ma~efó, Aracajt), Victorla, Pttranagu~, S. Frandsco, f<'l()rianopolJs e Porto Murtinho :
11 Sub-inspectores.. ... • ..

Ord...
Urat..

2:600~000

85:800$000

tas.. •. . • . . • . . . . .• . • • Ord .•.
Grat ••

2:000$000
1:000$000

33:000$000

5:200$000

t t f<:g"rlpturarios archivis22 Guardas sanita rios.....

Ord ..•
Grat..

1:200$000

600$000

39:600$000

11 Mestres de lanchas a 9$ diarios ............. .
11 Machinistas ou motoristas a 9$ diarios ....... .
4 Foguistas a 6$ dlarios ...................... .
24 Marinheiros a 1:756$800 (annuaes) ......... .
20 Marinheiros a 1:372$500 (annuaes) .......... .

36:234$000
36:234$000

18:784$000

42:163$000
27:450$000

309;265$000
XXV -

Hospital Paula Candid.o

Director •....•• ~..... . .
1 Pharmaceutico.........

Ord ..•
Grat .•

8:800$000
4:400$000

Ord ..•
Grat ..

4:000$000
2:000$000

13:2001000
G:OOO~OOO
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1 Ajudante de atmoxari.fado ..•.....•••..•.. Ord••.
Grat .•

951

3:600$000
1:800$000

5:400$000

1:800$000

5:400$000

1:200$000

7:200$000

2:880$000
1:440$000

4:320$000

2:000$000
1:000$000

3:000$000

t Auxiliar de phanttacia a 150$ •.•..•..•.•••..•
1 Praticante de pharmacia a 120$ ••••......••.•
2 Internos a 120$ ••• , .••.•••••••••••••...•••..•
1 Enfermeiro-mót a 200$ ...................... .
1 Enfermeiro de ta classe a 180$ •...•.••.••.•..
4 Enfermeiros de 2" classe a 150$ •••••••.••...•
3 Enfermeiros a 150$ ......................... .
1 Pedreiro a 150$ •••••••••...•••.•........•...•
1 Cozinheiro a 168$ •••••.••............•...•..
1 Ajudante de coxtnltelro a 144$ .•.•.•.........
1 Auxiliar de cozinha a 126$ .................. .
1 Guarda a 200$. , •••••••....•.••.••..•....•...
~ tarpint~iro a 150$~ •••••...•.••••...•....•..•
avadeuas a 106$250 •••...•......•••••.••...
1 Foguista a 150$ .••.•.••••.•..•.....••..••....
1 Despenseiro a 150$......................... .
1 jàtditteiro a 150$ ............................ .
1 Roupeira a 180$ ............................ .
2 Remadores a 120$ ••••••••.••••...••.....•••.
10 Serventes de tA. classe a 112$500 .••••..••••...
10 Serventes de 2" classe a 87$500 ......••.•.••.

1:800$000
1:440$000
2:880$000
2:400$000
2:160$000
7:200$000
5:400$000
1:800$000
2:016$000
1:728$000
1:512$000
2:400$000
1:800$000
3:825$000
1:800$000
1:800$000
1:800$000
2:160$000
2:880$000
13:500$000
10:500$000

1 Tercetro official ••..•..
2 Escrlpturarios .•.••••.•
l Machinista .•.•........

1 Porteiro .•.•......•.••

Ord .•.
Grat ..
Ord .•.
Grat ..
Ord••.
Grat..
Ord ..•
Grat ..

----3:600$000

-----2:400$000
------------------

122:121$000

XlVl - Lasareto da Ilha Grande

. .. ..

Grat. .

1 Pharmaceutico .........

Ord ...
Grat..

1 Director (em

~mmis"

são)! •..... , ••

1 Ajudante de almoxarife Ord ...
Grat ..
t

3" Official. ............ Ord ...
Grat..

t Machinisb .•.......... Ord ...

Grat .•

4:800$000

4:800$000

4:000$000
2:000$000

6:000$000

3:600$000
1:800$000

5:400$000

3:600$000
1:800$000

5:400$000

2:880$000
1:440$000

4:320f,OOO

-----------

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

-------
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2:400$000

1 Portei r o ••••••••••• ooo Ordo .•
Grato o
1
1
1
2
1
1
1
1
1
20

1:200$000

3:600$000

Motorista a 300$ •••••• o.••••• ooooo•••••.•....
Auxiliar de pharmacia a 250$. ooo. o.•.•••...•
Chefe de turma a 250$ •••••••••••••••.••.••••
Desinfectadores a 225$ •.••••••••.••.•..••..••
Enfermeiro a 225$ .•••••.•..•••••••••..••••••
Guarda do almoxarifado a 225$ •••••.••••••••
Cozinheiro a 225$ •••••.•..•.••••••.•••••••...
Padeiro a 225$ ••••.•.•••••••••••••••....••.•
Foguista a 180$ ...•••••••••.••••••••••.•.•.••
Serventes a 120$ ••••••••••••••••.•.••••••.••

3:600$000
3:000$000

3:000$000
5:400$000
2:700$000
2:700$000
2:700$000
2:700$000
2:160$000
28:800$000
86:280$000

XXVII - Directoria de Saneamento Rural
1 Director ...••.•.....•.

1 Chefe de serviço •.•.•.
1 Secretario .•.•••...•..
1 :20 Official •••..•.•.•.•.
2 3°1 Officiaes ••.•••...

Ord .••
Grat .•
Gr a t •
mensal
Ord ••.
Grat..
Ord ..•
Grat..
Ord .••.•
Grat •.••

3 Escripturarios •.••.•• Ord .•..•
Grat ••..

..

13:200$000
6:600$000

19:800$000

1:500$000

18:000$000

-----

----6:400$000
3:200$000

4:800$000
,2:400$000

-----

9:600$000

-----

7:200$000

3:600$000
1:800$000

10:800$000

2:400$000
1:200$000

10:800$000

--------~--~-

1 Ajudante de almoxarife .•.•..••.•••••• Ord •••••
Grat •••.
2 Dactylographos ••••••

1 Porteiro .•.•..••.•••

Ord •••••
Grat ••••
Ord •.•.•
Grat. ...

1 Continuo .....•..•..". Ord ..•••
Grat. ••.
3 Serventes.

...... " ..

Salario
annual

3:600$000
1:800$000

5:400$000

2:240$000
1:120$000

.G:720$000

2:000$000
1:000$000

3:000~000

1:600$000
800$000

2:400·$000

-----

-----------

----1:800$000

-----

5:400$000

------

99:120$000
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XXVUt _:__ Serviço no Dlatrloto Federal
1 Chefe do laboratorio Grat •••.
12 Inspectores Sanitarios
Ruraes .••...••.••. Grat. ...
15 Sub-lnspectores Sanita rios Ruraes ..••.. Grat ..••
1 Secretario•.•.•••••.•

Grat .•.•

1:000$000

12:000$000

1:000$000

144:000$000

800$000

144:000$000

-----

----·----450$000

14 Medicas-auxiliares •.• Grat •••.

450$000

10 Microscopistas .•...• Grat. ••.
1 Escripturario-archivista ••••..•••••••• Grat •.••
5 Escripturarios .•.•.•• Grat. .••
1 Desenhista ..••...... Grat. •••
12 Escreventes .•••..••• Grat ..••
15 Auxiliares de escripta Grat. ..•
1 Ajudante de almoxarife ........••••••• Grat. •••
1 Auxiliar do almoxarifado •.•......•... Grat .•••
1 Photographo ......... Grat •••.
2 Ajudantes de photographo ••.•.....•.• Grat •.••
1 Pharmaceutico . ., •.••• Grat. .••
4 Ajudantes de ·pharmacia •.•.....••.•• Grat. ••.
1 Porteiro ••.•••••••... Grat .••.
1 Continuo .••...•.•••• Grat ••••
2 Fiscaes de turma .•.• Grat .•.•
20 Guardas de 1a classe Grat. •.•
80 Guardas de 2a classe · Grat. •••
10 Capatazes ......•.••• Grat .•.•
4 Chauffeurs ...•..••••. Grat ••••
1 Carpinteiro •••.••..•• Grat ••••
1 Ferreiro ••.••..•••••• Grat •..•
320 Trabalhadores, diaria de 3$500.
5 Serventes •••••••••.•••...•.••.

200$000

5:400$000

----75:000$000
----24:000$000

450$000
300$000
350$000
200$000
150$000

5:400$000
18:000$000
4:200$000
28:800$000
2:1:000$000

:J00$000

6:000$000

250$000
500$000

6:000$000

300$000

7:200$000
6:000$000

500~000

150$000
250$000
200$000
450$000
200$000
150$000
150$000
240$000
240$000
240$000
$

120$000

3:000~000

7:200$000
3:000$00()
2:400$000
10:800$000
48:000$000
144:000$000
18:000$000
11:520$000
2:880$000
2:880$000
'109: 320$000
7:200$000

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

1.184:400$000

NOTA - As remunerações inferiores a 180$ mensaes dos
empregados que tinham direito á incorporação definitiva do augmento concedido pela lei n. 3.990, de 2 de janeiro de 1920, foi
feita aquella incorporação pela fórma indicada no § 1" do art. 150
do decreto n. 4.555, de 10 de agosto de 1922.

Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1923.-joão Luiz Alves.
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Modelos e tabellas que acompanham o regulamento do Departamento Naotonal de Saude Publica, approvado pelo decreto n. 16.300, de 3'1 de dezembro de 1923
DEPARTAMENTO NACIONAL DE

S.\UDE PUBLICA

Directo1·ia de D·efesa Sanitaria Mm·itima e Ji'luvial
Tabella das taxas a que se refere o regulam~nto approy.ado pelo df''l"~rdo TI. 1Ô. 300, dr 31 ele Of'Zf'lllbro fln 1n'23:
Carta de saude para. embarcaçoáo estrangeira, á vela
ou a vapor • . ...........................•
Cart::t de sande para embarcac:ões nacionaes, á vela
011 a yapor, PX('P,phmrlos os navio.<; flllf' fizerf'rn
a cabotageJn . . ...............· .......... .
Rilhrtr~ -sanilarios 011 rl~ liV'l'r praHra ........•..
Diarias nos hospitaes de isolamento:
Pns::,'ageiro de i • classe •..................••..•
Passageiro rle 2 11 classe ....................... .
Passageiro de 3a classe ....................... .
Os tripulantes pagarão, de accôrdo com o alojamrnl o, diarias correspondentes aos passageiros
1
rlf 1 n, ~· ~ 3a r.]U·R~e\S.
As crianc_:a'i nH'norps dn nm annn nPnhuma
t.nxn pagarão.
As maiores de t1m anno e mcnorr:::; de qnn.lrn
pngarfío o tf~TTO das Iaxas acima.
A~ maiores de quatro annos e menores ele doze
annns pagarão a metade das taxas acima.
As maior·Ps dP 1~ annos pap-arão as taxas p11r
inteiro.
A'~ r.arg:as "'t1,leit.a8 á rlcsin fprc.ão serão npplicnvel~ as taxas ~e-gninles:
Por rlcsinfrcçãn dn pellcs, couros o tecidos, nnimacs, em bruto, por ·J 00 kilos ou frncção ..•.
Por outros ohjeclos nfio e~·pccificadns, por 100
kilos ou fracc!io . . .........•.............
Por tecidos de lfi. algodão P. cnnhamo, pelles e cabellos, em obra, por 100 kilo~ on fracção .....
l'or desin fpc~ãn rias hag-agpns rlr pn~satrPirns rln 1"
rla.sSê, por 100 kilos- on fracção ........... .
Irtrm idem de 2.' classe, idem iclrm ............. .
O consignat.ario, dono ou capitão do navio que
fôr dcsinfcctado devcr:í pagar não só a importancia dos dcsinfcctantes gastos, mas tambem as dinrin.s ·elos rlP.~infrelarlot·Ps f' .rlmnais f'mprrtgarlo·~.
E:xam!' bact.criologieo de agnn .................. ,
DrtNminaçfin rlo ya]or ·de tirn anthmpt.kn ........ .
011 Lr os r~xamns rrqn i~ifados por pnd.ir.nl ares ( escarros. Tn1s. urinas) de 20$ a ............... .
E'\alllfl hatr-trriolnf!ir.o. P01 domicilio. rlP fi()$ a ..... .

Rio
A l1'es.

rh~ .TnnPii'O~

31 de dezembro fie 1n?:-l. -

10$000

5$00()
2~000

20$000
i2$000
7~fHlO

5$000

4$000
:1$000

4$500

1~rmo

250$00()
2lí0~000

100$000
200~000

.Tono lJtt.i:
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Tabr>lln de tn.r:a.~ wu·n as annl!Jses

(!

Vr'1'ifir.ações de

apparellw.~

l,n t.n fr~sén ......................... .
1,1• In e11nRmvado, rnndrnsndo n ~m p!l .. .
c:r· nw, nmnl.niga o qtwijo (cmnpo~içãn
cnntesilnal) . . ................•..
Idrm, idem, com exàme da matoria gnrrla
l>dr>rminação chlmica qunnl itntiva ..••.
J >PU·rminação de eametcr isolado physico ou chimico ................ .
AfNição dn apparclhos ................ .
l~xamo ele vaRilhanw ................ .

::?0~000

a 30$·000
!í0$0(1.()

1 0$0lHl

[\

30$000
50.$1(1'00
ú0$000

10!11000

a

5$000
50$000
30$00t~

No'f',\ ..- Quando a afcr·i(;ão l.ivr>r d1' sPr I'Pi I a no P:-:1 nllf'lPeinwnt.l.' rlo rcqurrrnfr. ~·crú rnhrada mai~ uma t.nxa detl'l'minnda pP1n chefe do scrvi~;.o.

Para as analyses de lacticinios, não provistas nesta tn- •
hr.lln 1 o chel'e üo sorvi·ço arbitrnrú uma faxa dn tíO$ a GOO$, t'llltl'~ll·nw a n:~lu l'eza do exame.
Hl'g·isl.r·o da marca dn lniln f'SP('('.ial, mndifir.ndn,
~~~~~ .. inelusivn a rnsrH'!\Iiva analyst' pt·t~via ...

llt>g;isf r·o da m:u·en (}n manl.nign, ineluindo a

100$000

J'PSpP-

rLiva :l.llalysn prévia ....................... .

HPg-isl.r·o tla mraca de queijo, inr.luindo a l'f'~
SJwrl.int analyse prévia ....•..............
ltf'g·i:-;ln do mnma. de Rttcced:meo de qneijo ou
manldga. inelnin1lo a
rt's•pcetiva amdyso
pl'l'via ..•.....•.........................

I 00~001~
·I 00$000

200$00ü

Rio de .Taneiro, 31 de dezembro de 1923. ·-- João Luiz
AlvP-s.

Tabella de taxas a que se refere o regulamento npprovado pelo
decreto n. 16.300, de 31 de dezembro de 1.923
'J'o.ra rmmwl de fiscnh':!nçt1o dos Entrepostos c Deposifos tlt!
/,eite e rlos j'a:.et1rlas, nos r·oudiçiit•s do m•f. 8/í:?

P11r 1o. nor. 1Hros rliarios on frncc;ií.o ........
C;ulPrnela sanit.aria para granja nu faz;'THla lei-

teiras . . .....•................. · . · .. · ·
Mnr·en. snnil:tria dr vncr.a leitrh·n ........... .
1\UcRI:uln rfp ~nndr para ;wirnnl rrrrm-nslnhnlndn

7 :?.00$0iHL

10$000
2$0110
20~000

As taxas rlr desp!'sa::; a rtnr se rf'fr•t·r. o nrt. 8:17. parngra.phn nn irn. nrL 8!r3. ~ 5°, nrl~. 8Rrl (' 8Ç)(i, o as nt.tinrnl rs a
qn:wsquPt' \"('rifira~õc~. fritas fl'lra rlo Distrirto Prderal Rnl'ãO
t•,ohrada~ ~~'gnndo o t.nmpo ntwf'ssm·in, dt' ar!'tn·do com a fahnlla
dt~ dinr·ia!':' n mwxa. aecresnida~ doR p:aslnR e l.r:msptn·f es.
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. Tabellas das diarias a que se refere este regulamento
Chefe de serviço •••••••••••••••.~.
Chimicos e auxiliares technicos •••.
Guardas e motoristas •••••••••••••.
Serventes •••••••••.•••.••••....•.•

15$000
10$000
3$000

2$000

INRPECTORL\ DE FISC:\T.JZAÇÃO DO EXP.fiCJCTO D.\ J\'TEDTCIKA

J.âc~nçn pnrn funccionamcnto de pharmacias, Jahoraf.orio~. flro~·arias o horvanariaR (Pm Rrlln) ..
~xnmc. do prrpar:Hlo
qw~rimcnl.o) :

(I axa na aprrsrntar.ão elo rr-

~nalyRc de ve~dacs, on aguas mincraP-s mrrlicinar~
600$000
200$000
1\nalyse de rlcsinfccf.antes ou productos chimieos.
100$000
Analyse de prcpararlos pharmaceuficos .......... .
Licença para venda de preparados pharmacculicos
50$0(){)
(-e In scllo) ................................ .
50$000
Transfcrencia ele liccnr.n de preparados (Pm srllo)
• ~tt.estarlos de saude ....•..•....•.•••........•••
25$000
10$000
ltf'gist.ro dn tHnlos •............••...........•... ·
Rio de .Tanf'iro, :l1 de drwmhro do 1023. - João Luiz
:Alves.
JNSPECTOnTA DOS SERVIÇOS DE PROPHYLAXTA

Ta1wlln dru; lrt:rns a ()Uc sn 1'C{crc csfr> 1'rgulnmrmto
OU dcRinfcstar.ão ele um prcdio ric
monos do 50m2. ~ •••••••.•••..•••••..•...••.•
!Desinfecção ou dcsinfeRtacão dP um prPdio dn mais

Dr~infncção

de 50m2 •••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••

Desinfecção de uma sepultura por mot.ivo de exhumação ......•...... - ......• ~ .......•....
~luguel de ambulancia ........................ .
Diaria de guarda de isolamento (dia) ........... .
Diaria de guarda de isolamento (noüc) ......... .
Desinfecção dos excretos de doente, nos isolamentos
domiciliarios. por menos de 10 dias ........ .
Desinfecção dos cxcretos de doente, nos isolamentos
domiciliarios, por mais de 10 ri ias ......... .
Lavagem flo caixa d'agua ............... ·-· ..... .

:lO!f:OOO

!í0$000

30$000
20$000
5$000
10$000
10$000
20$000

G$000

Tabclla do Laborntm·io BactcrioTorti('(l
Exame bact.criologioo de agua ....................
Determinação dn valor de nm aul.iscpUco ....•..
Outros exames rrquisit::ulos por particulares (escarros, pús. nrinas) 'f.le 2•0$ a ............. .
Exame bactcriologico, em domicilio, ele 50$ a ... .

250$000
:?ri0$000
100$000
200$000

Rio de Janeiro, 31 do dezf'mhro de 19:?:1. -- Jorw J.ui:
Alves.
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Tabella das grati1lcáções extraordinarias a que se retere o regulamento approva.do pelo decreto n. 16.300 de 31 de dezembro
de 1923, para o serviço sanitario do porto, á noite, e para as
visitas feitas fóra do respectivo ancoradouro
Medico ...•••....•••... .•.....•.•...

Guarda sanitario •••••.•••••••••••.•.
Auxiliar academico ••.••••••••••••..•
Pessoal da lancha •••••••••.•••••••.•

200$000
50$000
50$000
200$000

Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1923. -João Luiz Alves.

MODELO DE PASSE SANITARIO

Departamento Nacional de Saude Publica
Dircctoria de Defesa Sanltaria Maritima eFluvial
Inspectoria Sanitaria da Marinha Mercante
PASSE SANITARIO
O navio ••••••••••••••••••••.••• da •••••••••••••••••••••••••
commandado por ••.••••••••••.••••••••••••• com destino ao porto
de •••••••••••••••••••••••••• , estando conforme as cxigcncias do
Regulamento do Departamento Naciomtl de Saúde Publica, póde
seguir viagem.

O lnspector

Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1923.-j.'.JãO Luiz Alves.

MODELO DE REQUISIÇÃO DE DESINFECÇÃO

Dinctoria de Defesa Sanitaria
Maritiaa e flnial

Oirectoria de Defesa Sanitaria
Maritima e Fluvial

Inspectoria de Saüde do Forte do
lUo de Janalro
Rio da Janeiro,

Inspectoria de Saude do Porto do
Rio de Janeiro
rRio de Janeiro .......................................................-·----······~

·················-··························-·········

-=-

--0*0--

N avzo ····································-·············-··············-·-························~

Snr. Inspector ·de Prophylaxia do Porto

desz'1zj"ecção exigida por . . . .

~

~

à
CD

g
t-0

g
t\IQ

:=
~

Requisito-vos a desinfecção do navio.-................- - - ·

><

tl:l

C')

c::

>oi

de bandeira ..................................... ,.fundeado em...·-··--······--

pelo facto de
O Inspector de Saude do Porto,

Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1923.-joão L:liz Alves.

..................................................·-·-·······-·······---O Inspector de Saude do Porto,

~

A(1f:uS DO PODER EX~CUTIVO

MODELO DOS BILHETES SANITARIOS

Unidos do Brasil

Republlca dos Estados

lllspectoria de Saude do Porto d • .••••••.•.••••.•••.•.••••••••••••

BILHETE SANITAHIO

Segue coto de<Jtino a •••••••.••••••••••••.•••.•••••••••••...••
o navi o ••••••••••••••.•••• , de bandeira •••••••.•.•••••••••••••••
commandar1te . ••••••••••••••••••..••...•••..••••.•••••••••••••••

toneladas •••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••
com ••..••••••••..••••••••••••••.••••••••••••• passageiros, sendo:
•••••.••••••••• de t• classe; •••••••.••••• de 2• ; ••..•••••••••• ~.
de 3• ; • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • tripulantes. • • • • • • • • • • • • • ;
ca~a

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

que, em virtude do artigo. . • • do regulamento de. • • . de •.••..••..•
de •••••••••• , foi subm.ettido ••••. .....•..•...•••••••••••••...•...•

·······•·················•·•·•··········••·•••••········•·•·••••
Porto de ......••....•.••.•.•••.....•...........••...•....••••.•.

.•.•....•........... ...••.•.•.••....••.....•...
~

Rio de Janeiro. 31 de dezembro de 1923. Alves.

Jolio Luiz
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MODELO DE CARTA DE SAÚDE

Unl~os

Republlca dos fstados

do Brasil

DE PAR fAMENTO NACIONAl DE SAUDE PUBliCA
Directoria de Defesa Sa.nitaria Maritima e Fluvial
Carta de Su.úde
Porto. • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • . Porto de destino •.••.••••••••••••••
Nome e nacionalidade do navio •••••••..••••••••••..•••••••••••••••
Numero de tripulantes ••••.•••.••••••.•.••••••••••••••••••••••••••
Numero de Passageiros ••••••••••••••••......•..........•.....•..•
Obitos e casos de doenças contagiosas verificadas na ultima quin·
zena ••.••••••••••••••••••.•.•••..•...•••.••••..••.•.•.•.•••.••••
rn

o
<
o

rn

DOEl'fÇAS

OllSERVAÇÕES

o

Devem ser assignaladas
todas as occurrencias
que possam interessar
a. saude publica, incisa
sive a mortandade dus
ratos e as medidor
postas e~ratica paa·
extermin ,-os

f::
I:Q

r.1

~

A

r.1

o

o

et:

r.1

~
1!:;

Febre amarelia •••••••••••..•
Peste .•••••••••.••••••••.• • •
Co lera asiatica ••.•..•••••••••
Typho exanthematico •.•.•••••
Variola ..•.•...•..•..••••..•
Diphteria .•..........••.•...•
Infecções do grupo typbo-paratyphico ••••••••••..•••.•.••
Dosynteria bacillar e amebiana
Meningite cerebro-espinhal. •••
Paralysia infantil e doença de
Heine-1\fedin ••••••••••.•••.

rn

o

et:

~

t:;)

1!:;

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

O navio soffreu o seguinte tratamento sanitario pela ultima voz
orn ••••••• de ••••••••••••••••••••••

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

Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1923.-joào Luiz Alves.

N•••••••••••••••.

MODELO DE BILBETES DE LIVRE PRATICA

D. N. S. P.

i Dirootoria de Defesa sanitaria Marítima eFlnnal
§-

LIVRE PRATICA

;;:; Insoectoria
de Saude do Porto de ........................ .
.
~
Em •••••• de •••••••••••••• , •••• de t92..w ••
I Classe, nome e bandeira................................. .
:- Procedencia ................... Escalas................... .
~

....

r'

:::

N ••• • •••••• .'411

!ra.

Cl)

DEPARTAMENTO NACIONAl DE SAUOE PUBLICA
Directoria de Defesa Santtaria Maritima a Pla:vial

.......................................................•.. •
Dias de viagem do 10 e ultimo porto...................... . JJ
,...
Tonelagem •••••••••••••••••••• Equipagem................ . .:a
Commandante.................... Medico.................. .
Carta de Saude .......................................... .

SDE·sembarcados............................. .
Passageirosl tm transito .... • .•. ••• • •••••••• ••• ......... .
Carga ........................ Consignatario........ , ..... .

........... ....... ... ..... ... ............................. .
'

Doentes ................................................. .
••••••••• t ••••••• t ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ol>itos e datas respectivas ...................... • •.... •••
Entrado ás ••• , ••• horas.
OB SERVACÚES

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

'

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

..........•...............
O :;1edico de bordo,

'

O r.ommandante,

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

i

Livre Pra-tica.

1>c
~
Ql

Lnspectoria de Saude do Porto de ......... -· .... •••• .................. • .........-....

g

Em •••••••• de ••••••••••••••••••••••••• de 192••••••

17.1

!O •• •• •• •• ••••••• •• •• •••~... •........ •••••• •• ........... •• •• ••••••• ••• ••••••••• ••••• ••••• ••

I

!entrado ás ............. hora.F, procedente de •.• •••••••••• .................................... .
escalas •••••••• , ••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

i

.3

ie

A

,com •••••••••• passageiros para este porto e••••••••• em transito, sentlo considerado
rn. .............. condições sanitarJas. recebeu este ~rtificado de LIVRE PRATICA
• :•••••••• podendo atracar ao caes ou trapiche•••••••••••••••••••••••••••••••••• .--

..................................................................................................
.............................. ......................................................•
''

,

. .....................................................................................h••

,8
:rr
~·

i

'

• • • • • • • t i l • l t l t t l • I t t t • t t t e • • • ........~ . . . . . . . . . . . . . t • • • I e t t l i e • t t t l t l t t t t l e • t t l t t e t t e e t t t e • •

O inspector,

O inspector,

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

~

-

:v,. B. - Sem a apresentação deste aridrcado não se dará Carta de Saude para sahfr •

::'J

Rio de Janeiro, de 31 dezembro de 1fJ'JJ.-Jo4o Luiz Alves~ __,

-

1i

~~1~
~

CERTIFICADO DE DESIN FECÇAO

~

$
jll~

lt .••••• ,, •••

o

111

Nome do navio •••.••..••••••••••..••
Porto de procedencia •••••••••••••••

Certificado de

o

"C

·! ·c

I :::I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• ] 111

.g

Portos de escala.....................
~~
e I e I I I I I I • I I I I I I I I I • • I e I I I I I _.I I e I • I e,

..!
1/1

Processo empregado •.•••••..•....••• IUJ

•••••...•......•••••.......••.••.... ~
1

I
I I O I I I I I I I to I I O I I . I o I O O o O O I I o t I I I I I l i

~

Compartimentos desinfectados ••••••• ' .c
I
••••••••••

li

::1

c.

tio!

••·••••·······•··•·········••·······
lnspectoria de Prophylaxia Marltima,
en1 •••• de •••••••••• dl.;! 19 ••

CC:

desinfecç~

i8

N•~···-·-----

D~PARTAMENTO NACIONAL DE SAUDE PUBLICA
Director1a db Detesa Sanitaria Marítima e Fluv·a1

"C

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1' •

Modelo da bilhetes de da5iJlfecção

Inspec"toria de Prophyla.x.ia Maritiu.au.

Certifico que o navio •••••••••••••• , •••••••••••••••• procedente
·~ do pono de •••••••••••••••••••• o • • • • • • • • • • • • • • • tendo feito escatas
portos de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ nos
.••••••••••••••••••••. foi, no dia ••••••••••• de •••••••••••••••••••
~ de ••••••••••••• 1. desinfectado, nesta inspectoria, sob a minha fiscai.isação, tendo-lhe sido applicado o processo ..•• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

••••O"s·
do·
iôi-ãin •
~ .••.....••••••......•••••••.•..•..•...•••..•..••...............•..
~ô~i>ãi-ti.tite~tôs o

'n·~~i"c; ·cie~i~f~ctád'o"s

·~~ 8eg;J~ié&:

~~ ...................•.•..•......................•..................
~
Inspectoria de Prophylaxia Maritima, em ••• de ••
~·. de 19 •••
~
1 ••

~

J

'@?{\~~

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1923.-jodo Luiz Alves.

.'... i~;P~~t~; ·c1~ ·P;~vity i~~i~ ·M~~itt~i .....
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

MODELO DE CERTIFICADO PARA PASSE SANITARIO

DEPARTAMENTO NACIONAl DA SAUDE PUBLICA

Directoria de Defesa SanitariaMaritima e Fluvial

InsDactoria sanitaria da Marinha Marcante
Certificado para obter o PASSE SANITARIO
N.o • • • • • • • • • •
Paquete.. • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . Commandante ••••••.•••••••••••

Destino......................... Tonelagem ....... ............•.
Tripulação ••••••••• o • • • o • • • • • • • • Agua potavel •••••.••••••••••••
Oeneros alimentlclos.. • • • • • • • • • •• Pharmacia••••• o • • • • • • • • • • • • • • •
~ertoaria de isolamento .•••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••
Material de cirurgia de urgencia••..••••..••••••••••••••.••••••••
Estado sanitarlo dos alojamentos para passageiros •••••••••••••• ,
Estado sanitario dos alojamentos da tripulação .•.••••••••••••••• ,
Estado sanitario do camarote do medico e enfermeiro••••••••••••
ObservaçOes ••••••••••.•••••••.•••••••.••••••••.•.••••••••••••••

Rio, .•••...• de .•••.••••..•••••••• de 19 .••••
O lnspector Sanitario Marltimo,

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

Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1923.-]oiio Luiz Alves.

Tabellas ••clati vas á lnspecto••ia Sanitaria da Marbiha
Mercante

TABELLA

~

VENCIMENTOS DO PESSOAL DA INSPECTORIA SANITARIA DA
MARINHA MERCANTE

Cargos

lnspector sanitario marítimo em
viagem ao estrangeiro, exceptuada a linha regular de Montevidéo..••••..... •:•: ••.•.••.•••.•. •:

Mensaes

900$000

Annuaes

.to :800$000
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Inspectores sanitarios marítimos em
9 :000$000
viagem aos portos! brasileiros 750$000
Inspector sanitario marítimo designado para serviço de inspecção a bordo dos navios cargueiros, no porto dOI Rio de Janeiro. . • . . . • . . . . . . . . • . . • . • • .
751(}$000
9 :OOG;:iOOO
Sub-inspector sanitario marítimo
em viagem á Euro,pa, aos Estados Unidos e navegação flu_~
vial de Montevidéo a .Corumbá 750$000
9 :üOU$000
Sub-inspector sanitario marítimo
em viagem aos portos brasileiros........•.......... ,.,..... .. 650$000
7 :800$000
Guarda enfermeiro em viagem á Europa e aos Estados Unidos..... 300$000
3:600$000
Guarda enfermeiro em viagem aos
:l'í0$000
3 :OOü$000
portos brasileiros. . . . . . . . . . . .
Diarias aos inspectores sanitarios marítimos e demais
autoridades sanitarias, destacadas em embarcações naconaes
ou estr~ngeiras, para §erviço~ espuciaes, 50$ a .100$000.
Rio de Janeiro, 31

~e

dezembro de 1. 923.

Modelos de fardamentos para os inspectores e sub-inspectores sanitarios marítimos:
N. 1. - Em tecido de lã azul marinho, com botões dourados tendo no punho da mesma uma faixa de veludo grenat.
lJordada a ouro com folhas e fruotos de carvalho. Bonet de identico tecido e côr, com a pala de couro envernizado. Todos os
botões do fardamento serão dourados e com o caduceu. envolvido pela serpente, em relevo. O honet terá, tambem, no
logar adequado, o emblema bordado a ouro, representando o
caduceu e a serpente envolvidos por dois ramos de folhas c
fructos de carvalho, igualmente em ouro. Sobre o emblema,
de accôrdo com o desenho, a cruz de Genebra, em vermelho.
N. 2 - Em brim branco, com botões dourados, trazendo
estes em relevo, o caduceu e a serpente. O lJonet branco com
a pala de couro envernizado e o distinctivo composto de caduceu, serpente, ramo de carvalho e cruz de Genebra, de accôrdo com o desenho. Pa~sadeiras de panno com o caduceu e
a serpente em ouro, tendo quasi na exlremidade uma faixa
grenat, com o carvalho bordado a ouro.
Modelos de fardamento para cnfermciro::5:
Dolman azul eseuro com quatro holsos sem portinholas,
hulücs prateados (5) . Nos extremos da golla uma eruz eucarnada c no hnv:u r~sqw~rdo um e:scudo uc panno azul-pref.o ~om
quatro galões prateado~, encimado por uma cruz \ enHclha.
Gal1~a do me::;mu vanno, ~jcm pestana.
Bonct de pannn azul escuro, pala de couro prelo emcrnizado, jugular de couro preto envernizado, preudenuo-se á cinta
po~ dois botões prateados. Fila preta com um escudo com

AÕTOS Dó PODER EXECUTIVO

dois ramos de carvalho, prateados, encimadas por urnà cruz
vermelha .
Dolman branco do mesmo feitio que o preto, com botões
prateados.
Dolman kaki tambem do mesmo feitio, porém com botões
pretos.
-,
'·:>'
FARDAMENTOS PARA ENFERMEIROS MARITIMOS

Golla com cruz encarnada - Divi11a em panno preto e
galão prateado e crur. encarnada, fita preta - Dolman de
flnnclla nwl escnro, branco e Jmki com hotões ·prateados para
os dois primeiros e prelos para os nltimo:::1 - Emblema borflado, prateado e cruz ~ncarnada, tndn de accôrdo com os
figurinos apprnvarlns pela Jnspccfnria Ranifaria rla Marinha
1\r f'rcan f. e.

TABELLA B
J\fEOICAMENTOS, MATERIAT, CIRURGICO PARA CURATIVOS, MATERT.ÀL
OF.RAT, PARA M=! EMBARCAÇÕF.S QUF. FAZEM A NAVRGAÇÃO DEl
CARO'TAGEM.

Acetato de ammonea. . . . . • .
Acido borico em pó. . . . . . .
Acido nicrico (solução :::1aturada)
Agna disti1ada . . . . . . . . . . .
Agua de flOres de laranjeiras, vidros . . .
Agua oxygenada, vidros. .
Agna de Rubinat, garrafas
A~na veg-eto-mineral
Agua louro-cereja . . .
Alcool. . . . . . .
Ammonea liquida . . . . . . . . . .
Balsamo cat:holico . . . .
Balsamo t.ranquillo . . .
Bicarbonato de sadio. .
Bromuretn de potassio .
f:amphora (tijolinhos). . . . . . .
lf1omprimidos de aspirina. tubos . . . . . . . . .
Comprimidos de aspirina o phenacetina, tnbos .
f1omprimidos de bromo-quinino, tubos . . . . . .
Comprimidos de calomel::mos, tubos . .
eomprimidos de cascara sagrada, tubo.
Comprimidos do eurytJhmina, caixas . .
Comprimidos de noz vomica, tubo. . . . . . • .
Comprimidos de pyramido. tubo . . . . . . . . .
Oomprimidos de quinino (bi-chlorhydrato), tubos.
Comprimidos de salipyrina, tubo. . .
Comprimidos de salol. tubo . . . . .
eomprimidos de theobromina. tubo .
Comprimidos de urotropina, tubos. .
Comprimidos de verona1, tubo . .
Dermatol.. . . . .
.
Elixir paregorico. . . . . .
Ether snlfurico. . . . . . . .
Empolns de cafeina, caixa. . . . . • •
'F.mpolas de cnlorlhydrato de emetina, caixa

200.0
500,0
2000,0
3000,0
4

'4
6
2000,0
500.0
iOOO,O
iOO,O
60,0
M,O

.
.

.
.
.

200,0
60,0
60,0
4
2
3
!
f
2
;f!

'i'
2

I{I

t'
t
2
t'
60,0
iOO,O
500,0
{'

!
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Empolas de ergotina, caixa • • .• ., ,., :., • .
• •.
Empolas de ether, caixa. . . . . . . • • . • • ,., ,.,
Empolas de morpihina (chlorhydrato), caixa. . .
Empolas de oleo camphorado, caixa ..
Empolas de pituitrina, caixa. .
Empolas de sedol, caixa. . . . •
Empolas de esparteina, caixa .
Euquinina ., . . . . . .
Gottas anti-emeticas . . . . . .
lodureto de potassio . . . . . . .. ,.,
Laudano de Sydenham . . . . .
Magnesia fluida, vidros. . . . . . ,., . . .. . • • ·:
Nitrato de prata fundido, grammas •
Oleo de amendoas doces . . • . • . .
Oleo de rícino, vidros. . . . .· • . ,.,· .
Oxydo de zinco . ... . • . . . . . . ,., • •
'Pastilhas de chlorato de potassio, vidro . .
Solução de per-chlorato de ferro (liquida) . . .•. ., ,.,
rPoáia em pó. . . • . . . . . 1 •
,., •: ,., •
Pomada mercurial . . . ... . .
Pomada de belladona. . . . .
Sinapismo « Rigolot », caixa. .
Sulfato de sadio. . . . . . .
:.· •
Sôro anti-tetanico, empolas. ,.
8ôro anti-diphterico, empolas .
tSôro-physiologico, empolas
Tintura de aconito. .
Tintura de arnica . . . .
Tintura de badiana. . . .
Tintura de camomilla. . .
Tintura de genciana. . ,. . . .
Tintura de hydrastis canadensis. . • .
Tintura de iodo . . . . • . . .
Tintura de noz vomica . . . . . . . . . .
Tintura de viburnum prunifolium . . . . • .
Vaselina pura esterilizada, bisnagas . .

...

Material cirurgico e para curativo
.A:gulha de Reverdin. ..
Bacias esmaltadas . . •.
Bandejas esmaltadas . . . . ,. . ....
Bisturi recto . . . . •
. . .. . ..
Bisturi curvo . . . . ... . . . . . . . • .
Cubas para curativos. . . . . . .
Cureta . . . . . . . , .
Escarificador. . . . .
Estilete . . . . . .., .

Escovas para unhas .
Garrote . . . · . . . . . .
Irrigador completo. .
Naval!ha . . . . . ., .
·Panella de alumínio .
Pinças ·hernostaticas .
Píneas anatornicas . . . . . . . • . . . .. • ..
Sacco para agua quente . . . .
Seringa Luer 2 cc3 (completa). . • .

'~'

1

1
f

:f
i
f
15,0
60,0
100,0
60,0
12
3
200,0
1.2
30,0
1
100,0
30,0
60,0
60,0
1
250,0
3
3
3
30,0
250,0
3Õ,O
60,0
'60,0
100,0
100,0
30,0
30,0

2
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Seringa Luer 10 cc3 (completa). . • • . . .
.Sonda Nelaton sortidas (em tubo de vidro)
Tela de papelão comprimido, jogo . . . . .
Tesoura recta . . . . . . . . . . . :. • ·•
Tesoura curva. . . . . . . . . . . . . . . . • .
Algodão hydrophilo (em 10 pacotes de 25,0, 10 de
50,0 e 2 de 250,0) . . • • • •
Ataduras de gaze sortidas. • . . .
Ataduras de morim . . . . . . .
Esparadrapo adhesivo, carreteis. .
Fio de catgut, tubos . • • .
Fio de seda, tubos. . . . • • •
Gaze 'hydrophila, caixa. • . • .

96'l
f

6
1
1
i
1.250
12
12
5
2
2
2

Material geral e para a phllrmacia

Balanca granatoria. .. . . . • ,., . •
Bastões de vidro. . . . . . • . • ,., • .
Caixinhas para remedios . . . .
Calices graduados (30 grammas).
1Caneco graduado (500 grammas)
Copo graduado (250 grammas) .
Funil de vidro. . . . . • . ,., . .
Lampada de alcool. . . . . . .
Papel de filtro. . .. . . . . .. , . .
Rotulos para medicamentos:
Pedra marmore, 0,30 X 0,30.
Thermometro clinico. . . . . . . . . • .. •
Vidros para remedio com rolhas de cortiça. .
Tubos de ensaio para exame de urina. . . .. . • .•
Tubog de vaccina. . . . . ... • • . . • • .

i
2
25
1
i
i
1
i
2
l
25
3
3

TABELLA C
MEDICAMENTOS MATERIAL CIRURGICO Jll PARA CURATIVOS
MATERIAL DE PHARMACIA PARA OS NAVIOS QUE FAZEM A
NAVEGAÇÃO DE LONGO CUR90.

Acetato de ammonea . . . • •
Acido borico (em pó) . . ..
Acido citrico. . . . . . . .
Acido chlorhydrico officinal.
Acido lactico. . . . . . .. . . • .
Acido phenico puro . . . .
Acido picrico. . . . . . . .
Agua louro-cereja. . . . . .
Agua oxygenada, vidros. . . . . . . .
Agua de flôres de laranjeira, litro ... , •
Agua de Rubinat, vidros. . .
. . • . . . .
Agua vegeto-mineral, litros . .
Alcool rectificado, ( 40°), litros .
Alcoolato de Fioravanti. . . .
Alcoolato de melissa composto. • .

300,0
500,0
500,0

too,o

100,0
200,0
200,0
500,0
12
i

12
2
fi

500,0
200,0

., .

:Amido em pó .. .. . . • . • . •
Ammonea liquida. . . . • . • . • .
Empolas de adrenalina, caixas. . . .
Empolas de apomorp'hina, caixa. . . . . .
Empolas de bi-chlorhydrato de qq., caixas. .
Empolas de bromhydrato de qq., caixas. . .
~mpolas de careina (Tanret), caixas . . . .
Empolas de chlorhydrato de cocaina, caixas .
Empolas de chlorhydrato de emetina, caixas .
'Empolas de chlorhydrato de morphina, caixas .
Empolas de electrargol, caixas. . . . . . . . . . .
Empolas da ergotina de Yvon, caixas
Empolas de ether, caixas. . . . . .
Empolas de nitro de amylo, caixa. .
Empolas de oleo camphorado, caixas •
Empolas de sedol, caixas . . . . . . . .., • ·· • . .
Empolas de sôro anti-diphterico, doses. .
Empolas de sôro anti-pastoso, doses . . •
Empolas de sôro· -anti-tetanico, doses. . . ·• . . . .
Empolas de sôro anti-estreptococcico polyvalente,
doses . . . . -~ . . . . . • . . . ~ • . •
Empolas de sôro plhysiologico (em ampoula~ de 200
cc . ), caixas . . . . • . .
Benzoato de sodio . . . . .
Benzonapthol. . . . . . . .
Bi-carbonato de sodio puro. .
Bromureto de sodio . . . .
Bromureto de potassio . .
Camphora (em tiiollos).
Cflrbonato de magnesto. .
Chloral hydratado . . . . .
Chlorato de potassio . .
Chloreto do calcio puro. . . . .
Ohloroformio (empolas do 50,0) .
Chlorethyla Benguê. . . . • • .
':Collodio elastico . . . . . . ... .
Collargol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
Cryogenina. . . . . . . . . • . . . . . .
Comprimidos de aspirina, vidros. . . . . . . .
Comprimidos de bromhydrato de qq., vidros. .
Comprimidos de chlorhydrato de qq., vidros.
·comprimidos de euryt,hmina Dethan, caixas .
qomprimidos de urotropina vidros. . . . . .
Comprimidos de pyramido, vidros . .
Comprimidos de salopheno, vidros. . . . .. . .
'Comprimidos de tneobromina, vidros. . .
l)ermatol em p<S. . . . . . . . . . .
:mttxir paregorico. . . . . .
Emplast.ro adihcsivo, lata. .
~flher Rulfurico, kilo . . . .
Éuquinina. . . . . . . . . . .
Euceina fte Werneck, t.ubos. .
Farinha de linhaça . . . . .
Folio]o;:; de senne . . . . .
Palhas de malvas . . . . .
Fothas de til ia. . . . . . . .
Fll'lres de ramomilln romana

1500,0
300,0
3

t

4
4
2
2

!
3
2
6
6
i
12

3
4
'4
4

4
3

300,0
30,0
500,0
fOO,O
fOO,O
300,0
500,0
30,0
500,0
60.0
6V
ftV
200,0
f2
250,
f!
f2
f2
3
~

8
6
12
50,0
300,0
f
f

30,0
24
250,0
500,0
500,0

500,0
500,0

.. .

Flõres de sabugueiro • •
•. ·•: ·•· ;e'
Formol ...•..•••••
•
•
r··
lllycerina pura. • • • •
Gomma arabiea em pó., • • •
•
•. '-~ •1
Gottas amargas de Beaumé •.
Iodoformio. . • • . .
•. •: •
~odeto de sodio .. , . . • • • • •· • •
Todeto de potassio . •
,fpeca (raize!l!) • .
I peca ·(em pó)'. .
.Tnlapa (em pó)' .
Kermes mineral .
I.anolina . . . .. .
T.ugolina, vidros . . . . .
'•
I.nndano de Sydenham .
I.icor de Van-Switen . . .
J.icor ammoniacal anziado. .
Licor de Fowler . . . . .
T.iquido de Uakin .. . .
T.ysol. . . .. . . • . •
Magnesia fluida. vidro~ .
M:mná em 1agrima"' . . .
1
Ment.ho1. . . . . . ·· • . . . . . • . •.•
1\fo~tarda « Rigolot ~ (sinapismo), latas.
Mostarda em nó . . . .
t01eo de amendon~ dor.es, Tdlo. •
Oleo de cade . . . . . . . .
Olro rle mclmrmtro. . . . . . . . . • . .
Olnn rln ricinn . . . . . . . .
Oxydo branco de antimonio. .
Oxydo rle zinco. . . . . . • . . • .
l)nat.aplnsma de Langlebert, papeis
·Pepsina nfmtra. . . . . . . . . . . . . . .
Pnstillhas rle dhlorato, de chlnrnJn rln pof.a~~in
ca!na, vidros. . . . . .
Pn.stHhas de sant.onina. .
Perma~mnaf.o de notassio.
Pomada merfmrial dupla.
:Pomada rlo bellarlona. . .
Pó rlr lvcopodin. . . . .
Pós rln Dower. . . . . . .
~nl rle frndas. _vidros. . .
.......
Ralv~ilalo fle met,hyla . . . . . . . . . . .
~nh-nifratn rln hismnf.ho '(Lir-nr rle S~hnachf.)', virlt·n
Ra1ol. . . . . . •
Rulfonal . . . . .
Terpina . . . . .
r!odeina. . . . . . . . . . .
'falco de Veneza.. .
'fintnra de aconito.
'fint.nra rle nrnica .
'fintnra rle badiana.
'finfnra de benfoim. .
'fint.ura rlf'! be11adona.
'fint.nra de camomilla. .
'fint.ura de sflla . . .
'T'int.ura rte digHalis . .
~

.

.. .

100,0
5000,0

1000,0
100,0
100,0
30,0
200.0
200,0
500,0
500,0
100,0
30,0
200,0

8
300,0
2000,0
100,0
50,0
5000,0
1000,0

24
'1000,0
30.0
t2
250,0
l
100,0
100,0
2000.0
5'0,0
'fOO.O
1

'1!

30,0

6
100.0
100,0
300,0
{00,0
100,0
100,0
~

30.0
f

50,0
30.0
30,0
tO,O
~00,0

tOO,O

t.OOO
tOO,O
2!50.0
{00,0
{00,0

too.o

HlO,O

970
Tintura
Tintura
Tintura
Tintura
Tintura
Tintura
Tintura
Tintura
a'intura
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de
de
de
de
de
de
de
de
de

genciana • • • • . • . .. • . •
hydrasti's canadensis. .
iodo . . . . . . .. . . . ..
jalapa composta.
lobelia inflata. .
nox-vomica. •
opio . . . . ~
strophantus. .
valeriana. . .

•

,.

hl

100,0
fOO,O
ft{)OO,O
fOO,O
fOO,O
iOO,O
fOO,O
fOO,O
iOO,O

Material ci1-urgicó

Uma caixa para amputação, contendo:
uma faca grande;
uma faca média;
um garrote;
duas pinças· grandes;
quatro pinça'S arteriaes;
um serrote grand.e;
um serrote de cadeado;
uma pinça cortante para ossos;
uma tira de Esmarch;
Uma caixa para cirurgia, contendo:
duas agullhas de rRev.erdin;
tres bisturis rectos;
um bisturi curvo;
... um bisturi abotoado;
uma cureta;
uma navalha;
seis pinça·s de Pean;
quatro pinças de Kocher;
duas pinças de Kocher (longas);
uma pinça de garra;
uma pinça longa, recta, para extraccão de corpos estranhos do esophago e da pharinge;
uma pinça longa, curva, idem, idem;
uma rugina;
duas tesouras r ectas;
uma tesoura curva.
Uma caixa para obstetrícia, contendo:
um catheter;
um .e·speculo;
um forceps;
um perfurador;
uma pínea recta;
uma pinça curva;
uma sonda para lavagem intra-uterina;
uma tesoura.
Material para curativos

Algodão lhydrophilo em pacotes:
De 25 grammas, pacotes. .
De 50 grammas, pacotes.

20

20
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.. .•. . . .)
. . •'

l)e 100 grammas, pacote -. .
De 250 grammas, pacotes. .
:Algodão em pasta, grammas .
Ataduras de gaze para curativos:
De 5m,OO X Om,07. • ..• o. o: • • . • o ,.
De 5m,OO X Om,iO. • •. • •.
o

.•.

,.

•.

o:

o

o

'.•:

•

,.,

•

••.. •!

•

•:

••

.•
•:

Ataduras de morim para curativos:
De 5m,OO X Om,07. •
•
·1 •
De 5m,oo x Om,iO. •
.•: ,., • •. •: ,.; • • .•:
Ataduras grandes. . . . • •: . • ,., • .• o :o: :•: • .,
Ataduras de flanela
1•:
Avental para medico . .
o
o, • • :o: •
•
•• ,., •:
Avental para enfermeiro .
:Agulhas rectas e curvas para sotura . . . • • .•
Alfinetes de s-egurança, sortido·s, caixas.. . . • ,., •
Escova para unhas . . . . . • . . • •: • •.
•
Esparadrapo adhesivo, carreteis . . . -. •..
Fio de .catgut ns. 1 e 2, esterilizados, vidros .
Fio de seda, O, f e 2, vidros . . . • . • . •
Gaze hydrophila esterilizada (1m), pacotes . .
Gaze iodoformada (1m), pacote·s . . . . . . . . . . •
o

o

•

o

,.,

•

•

•

•

•

,.,

•

•

•

,.,

·o

·••

o

••

,.,

••

~·'
:•!
:•!
•

•••

1
1

•
, ••

10
4
1,500
24
24

10
12

12

:12
'!i
'4
6
2
6
3
3

3
18
6

Lenços de ·Mayor -oleado ou semelihante:
Para curativos, metros
IJ>apelão em fo1hae . . •
Suspensorios. ,. . . . . .

2
2
3

Apparelhos, utensilios e instrumentos diversos
Abaixadores de lingua. . . . . . . . . .
Apparelho's para chloroformio (mascara)
Para injeccão do sôro physiologico . . .
Bacias para curativos (esmaltadas) . . . . . • • -.
Bacias riniformes (esmaltadas) . . . . .
Bandejas esmaltadas para instrumentos.
Boticões para dente·s (variados) . . . .
Cubas para esterilização de instrumentos
Cubas para pús . . . .
Escarificador. . . . .
•;
.
Especulo nasal. . . . .
Especulo para orelha.
Estiletes. . . . . . . . . . . . .
...
Fundas para hernia . . . . . .
Irrigadore·s de vidro completos. .
Lanc.etas . . . . . .
Mamadeiras . . . . . . . . .
Pinceis para garganta. . . . . .
Saccos para gelo . . . . . . . .
. . • .
Sacco para agua quente. . . . . . . . . . . • • •
Seringas Luer de 2 centímetros cubicos, completas. .
Seringa Luer de 10 centímetros eubicos, completa. .
Seringa Luer de 2D centímetros cubieo·s, completa . .
Sondas de Nelaton (sortida~). _., .· t• .•. • • :• :•! :•. :•1 ··: •

.

2
i'
fi

4
2
2
6
2
2
f!
i
fi
3
6
3
3
12
6
2
f

3
1
f
12

6
3

Sondas de gomma ·(sortidas) • • .•, •
ill'ol:ha5' de papelão comprimido, jogos.
Thermometros de maxima . . • • • •
Apparelhos para fazer capsulas .

Material para pharmacia e para exame de urina
Agitados de vidro (ba'stões) • •
Balanças para um milligrammo .
Balanca granatoria . . • • • • •
Capsulas azymas, caixas. • . • •
Caixinhas para remedios . • .
Calices graduados (30 cc3) . . • • • • • • •
Canecos de louça graduado~ {!i OO cca)
Espatulas de aço. . • • . . . • •
Espatulas de osso. . . . • . • • • • ..
Funis de vidro (varios tamanhos) • . •
Oral de mas·sa. • • . • • • • • . . • . .
Gral do vidro. . • . • • . . . . .•. .•. • .
Latinhas para pomada (varios tamanhO's)
Lampadas de alcool. • • • • . • .
Pedra marmore para pomadas.
l 1 apel de filtro, folhas. . . . .
Porta funil . . . . . . • . . .
Pinças de madeira • . . . . .
Porta tubos. . . . . . . . . ... .
Rotulos para as fórmas mrdicas
Rolhas de cortica, sortidas. . . .
Rotnlos para uso externo . . . . . .
Tubos de vidro para exame de urina.
Vidros para remedio's, sortidos .
Vidros conta .~mtfas. . . • .
Ventosas. . . - • . . • . . .
Acidos azotico • . . . . . .
Acido acetico concentrado. .
Licor de Fehling • . . . . .
Papel de turnesol, livrinhos• . .
Reactivo de Esbach. . . . .

6
4

(reactivos)~

6
4
i

2

fOO

2
3
3
3
6
3
f.'
50
2
t
100
1
2

t

100
f{) O

50
12
50
25
12
100,0
60,0
60,0
12
250,0

NoTA- Nas viagens até Manáos serão fornecidos em dobro os me•
dlcamentos e o material para curativos.

TABELLA D
MEDICAMENTOS E MATERIAl.. DE CUR\TIYOS PAP.A DS NAVIOS
CAflGUEinOS

Acetato de ammonea . . .
Agua oxygenada, vidroR. .
Agua vegeto-mineral, 1i tro·s
Bi-carbonato de sodio . . .

.
.
.
.

100,0
3
2
250,0
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Chlor.eto de potassio . -. • • • • • • .• • •
Comprimidos de aspirina, tubos . . . . . • . . • •
Comprimidos de chlorhydrato de quinina, tubos.
Elixir paregorico, vidros . . . . . . . . .
Empolas de chlorhydrato de emetina; caixas .
Empolas de oleo camphorado, cai~as·
Empolas de sedol, caixa. .
. . . • •
Farinha de linhaça . .
Farinha de mostarda . . .
\Flores de sabugueiro . .
:Folhas de malva . . . . •
Liquido de Dakin, litros.
Oleo de rícino, vidros .
Pomada mercurial . . .
Pomada de Lassar . . . . • . • . . •
Solução saturada de acido picrico, litros .
Sulfato de magnesia, kilogramm\> . . .
Sulfato de sodio, kilogrammos. . . . .
Sublimado corrosivo (pastilhas), tubos.
'I'intura de aconito. .
Tintura de iodo . . . . . . • • .
Tintura de nox--vomica . • . . . .
Xarope de alcatrão • • . • • . •
Xarope de tolú . . . . . . . .
Agulhas para saturas, sortida!:l' . • • • • • • ••
Algodão hydrophilo (pacotes de 25 grammas) •
Algodão hydrophilo (pacotes de 50 grammas)
Algodão ihydrophilo (pacotes de 100 gram:rnas)
Algodão em pasta. . . . • . • • • •. • ._ ,.. •. • •
Ataduras de gaze . . .. • . •
• • •I
Ataduras de mo rim. • • . • • •
• •1 •
•• •
Bacia esmaltada para curativos . • • • • .• . • •: •
llis tu ri reclo . . . • • • • • • • •.
., • •
Bisturi curvo . . . • •
Escovas para unhas • . • • • •
•.
~F' i o de catgut ( e·sterilizado), tubo .
.. • •.
Fio de seda, tubo . . • • •
• • •.
•. '•
Gaze hydrop1lila, caixas . . • . .. •
.•
Irrigador de vidro, completo. • •
.•. • .•J •. •
Pinca hemostatica ,. • . • • • • • • •. • • • .•
Pinça para curativos • . . • • • • • • .•: • • :•.
Seringa de Luer, 2 centímetros cubicos • .• •
'l'esoura . . • • • • • • • • • • •
'l'hermometro clinico • • • • • • • • • •
·Telas de papelão comprimido, jogo • • •

fOO,O
2
2

3
2
2
1

250,0
250,0

1•

1•

•

•

•

.

•

•I

...

..

1

,.

•

•

.. .

tOO,O

1·00,0
2
6

100,0
100,•0
2
1
2
2

50,0
2150,0
50,0
500,U

500,0
6
4
2
2

250,0
6
6
2
1

t

2

1

t

2
1

·li
i

t

1

TABELLA E
DES!NIECTAN'l'ES PARA NAVIOS DE QUALQUER CATEGORIA

kilo . . . . . .
Aldchyuo forlllico, litros . . . • • .
Anosol, litros . • . . • •
Chloreto de cal, kilo~ •. • • • ._ • ._ ,., _._ .•..•.

En~;_orrr

500
6

50

5.Q

AãTOà 00 POOER EXECUTIVO
OBSERVAÇÕES

As quantidades consignadas nas presentes tabellas constituirão o deposito normal das embarcações, devendo ·ser supprido nos portos inicüies das mesmas o material necessario
para completar ess.e deposito sempre que diminuído em conse:quencia da viagem .
.A:.s quantidades de alguns medicamentos e de material
poderão ser augmentadas, a juizo do chefe do serviço, sempr.a
que se trate de longas viagens de ida e volta.
Todos os medicamentos deverão ser fornecidos em condições de perfeito acondicionamento, de modo a evitar-se a sua
deterioração, devendo os liquido's se~ conservados .em vidros de
côr, com rolhas de esmeril.
tO material cirurgico será entregue em caixas rigorosamente fechadas.
.
Os sôros deverão ser renovados de seis• em seis meze·s.
Os medicamentos e o material já existentes a bordo ·serão
computados para a organização das tabellas.
O chefe do serviço poderá não só substituir medicamentos e artigos de material ciurgico, constantes da tabella. como
tambem exigir outros que a pratica indicar.
Rio de janeiro, 31 de dezembro de 1923.-]oélo Luiz Alves.

D~ÇRE~Q

N. i~. 30i- ~ÃO FOI PUBLICADO

DECRETO N ·: 16.302-

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1923

'Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores ·o credito
especial de 20:000$, destinado a auxiliar a Ô'éche da
Casa de Expostos da Capital Federal ·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do
regulamento approvado pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito especial de 20:000$, destinado a
auxiliar á Créche da Casa de Expostos da Capital Federal, de
accôrdo com o disposto no art. go da lei n. 4. 632, de 6 de
janeiro deste anno •J
Rio da Janeiro, 31 de dezembro de 1923, 102° da Independencia e 35') da Republica.;
·fARTHUR DA SILVA BERN':ARDES._

João Luiz

Alv_11~.
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DECRETO N. 16.303 -DE 31 DE DEZEMBRO DE 1923

Autoriza o minist1·o da Fazenda a emittir apolices de l :000'
cada uma, .iuros de 5 o/o ao anno, até perfazer a importancia de 1.177:920$, destinada a custem· despezas cnm a
construcção do edifício do Forum
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
para execução do decreto n. 15.718, de 10 de outubro de 1922,
e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do regulamento
approvado pelo decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922,
decreta:
Art. 1. u Fica o ministro da Fazenda autorizado a emittir
tantas apolices de 1:000$ cada uma, juros de 5 o/o ao anno,
quantas forem necessarias para perfazer a importancia, em
dinheiro, de 1 .177 :920$., destinada a custear as despezas com
a construcção do edificio para o Forum desta Capital Federal.,
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de J·aneiro, 31 de dezembro de 1923, 102° da Independencia e 35° da Republica.
ARTHUR DA

SILVA BEIU~ARDES.

R. A. Sampaio .Vidal.

DECRETO N. 16.304 -

DE

31 DE DEZEMBRO DE 1923

Abre o credito de 200:000$, S'upplementar á verba 5,., "Inactivos, pensionistas, etc.", do vigente o1·çamento do Ministerio da Fazenda
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 127 da lei n. 4.632, de
6 de janeiro proximo passado e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na fórma do regulamento approvado pelo decreto numero 15.770, de 1 de novembro de 1922, resolve abrir o credito de duzentos contos de réis (200 :000$000), supplementar á
verba 5.., "Inactivos, pensionistas, etc.", letra b, do vigente
orçamento do Ministerio da Fazenda, "Aposentados - Novas
concessões" .
Rio de Janeiro, 31 de dezembro ~e 1923, 102° da Indepen..
dencia e .3_5° da Rep_ubl_ica ..
ARTHUR DA

SILVA

BER.NARDES •J

R.1 A.·! Sampaio ,Vidal.
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DECRETO N. '16.305 -

DE

31

DB DEZEMBRO DE

1923

Manda co. ntar de I. de 'janeiro de 1923, para todos os effeitos,
os prazos fixados no contracto celebrado com o Dr. Jose
Agostinho dos Reis para a construcção, uso e goso de uma
estrada de ferro que, partindo de Cuvabd. se diriia a Santarém.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o Dr. José Agostinho dos Reis
concessionaria da Estrada de Ferro de Cuyabá a Santarém'
nos termos do contracto autorizado pelo decreto 111. H. 750.;_ de
13 de outubro de 191.5, na conformidade do decreto n. 2.~43,
de 6 de janeiro do mesmo anno; usando da autorização contida
no n. XXIV do art. 97 da lei n. 4.632, de 6 de janeiro do
corrente anno; e tendo em vista as informações prestadas pela
Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Serão contados de f de janeiro de 1.923,
para todos os effeitos, os prazos fixados no contracto celebrado com o Dr. José Agostinho dos Reis, nos termos do decreto n. H. 750, de 13 de outubro de 1.915, para a construcção, uso e goso de uma estrada de ferro que, partindo de
Cuyabá, se dirija a Santarém, considerado o referido contracto
como assig1nado em i de janeiro de i923, de accôrdo com
o n. XXIV do art. 97. da lei n. 4.632, de 6 de janeiro do corrente anno.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1923, 102° da Jndapendencia e ?5_ da Republica •.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDEB.

Franci1co Sá.

DECRETO N. 16.306

-DE

31

DE DEZEMBRO DE

1923 ('')

:Autoriza a tram(erencio. do contracto de (JJ'rendamento da
e:xplor~ao do Cáes do Porto do Rio de I aneiro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu o engenheiro Manoel Buarque de
Macedo, arrendatario da exploracão do Cáes do Porto do Rio
de J·aneiro, e de accôrdo com o disposto na clausula XXXVIII
do contracto celebrado em virtude do decreto n. 16. 034, de
9 de maio de 1923, decreta:
Artigo unico. E' autorizada a transfercncla, á "Companhia Brasileira de Exploração de Portos", do contracto de
arrendamento da exploracão do Cáes do Porto do Rio de J aneiro, celebrado com o engenheiro Manoel Buarque de Macedo, em virtude do decreto n. 16.034, de 9 de maio de 1923,
uma vez que a mesma companhia se obrigue a manter em
seus estatutos a clausula referente á constituição da sua directoria com maioria de brasileiros e a submetter a composição
della á approvacão do Governo, ficando o contracto rescindido
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8i em qualquer tempo forem ne::~sa varte reformados us mc::;mos estatutos, sem autorização do Governo.
llio de Janeiro, 31 de dezembro de 192:.3, 10.:?.., da lmlepeuucneia e 35o da Republica.
Ail'l'UUit DA

SILVA

liEltNAHDEH .;

P1·anciseo Sâ.

lJECllETO N. 1 G. 307 -

Dl,1

:Jl

DE DEzEMBHü IJE

Ut23

~l)Jprova

a JJlanta qu.e modifica o t;·a(!atlo da linha de transmissi'io de energia elect;·ica da ''B1·azilian llydro Electric
Companu, Li1nited". entJ·e o kilometro 1 í5 da planta approvada pelo decréto n. 16.155, de ~7 de setembro de.
1 D~:3, c a sub-estação de Cascadura.

O Presidente da Republica dos Estatlos Unidos llo Brasil;
allenllendo ao que requereu a "Brazilian Hydro Jlilcetrio
Cmupany, Limited", o tendo em vista as inl1'ormações prestadas pela lnspeeturia Federal das Estradas, decreta:
~\.l'Ligu uni cu. Fica UfllH'uvada a planta qun eom cst~
JJaixa, rullricada pelo directm· geral de Expcdienle da Hücre1 aria tle Estado da Viação e Obras PuiJlieas, e quo modifiea LI
ll'açado da linha {_le transmissão do l'nergia l'Jpefriea da "llrazilian Ilydro Electrie Gomvany, ; irnited", t•nl.re o kilomclro HG da planta approvada pelo decreto n. I ü .lGG, de "27.
dt~ sdnmbro de ! 923, e a sub-estação de Cascadura.
Paragravho unico. No trecho eomprehcndido cnf t'e o kilonwlro 1.13 da planta approvada pulo eitado dnel'ef.o nmnero
Lü.1G5, de 27 Je setembro de 192:3, e a suiJ-esta..:ão de Uuseadura, os terrenos e bemfeitorias a quo allude o art. 2"
dn ll11'Smo decreto são os indicados na planta ora approvada,
e não os comprchendidos na que baixou com aquelle decreto.
1Ilio de Janeiro, ~li de rlPzemht·o de 1 U2:J, 1 02.. da InLkpendenl'ia c :35° da Hevublica .
• \.Ll'l'llUll IH ~IL\ .\ UEH.:\.\HDEH.

Francisr:o Sâ.

DECRETO N. 16. 308- N:\o ror

DECH I~ TO ::'-:. J G. :JOU -

DE

PUBLICADC~

:J 1 DE tlEZEJ\iBltO

vg

i 9.'23

Jllrc

f/11 Jlillisfaio da .Juslir:a e :"\'euocios lnt.aim·es
o credild
es}wcial tlc S :161.~2[)8, JUO'!.l JW(f01/t.cnlo do ur;cJ·escimo cl~
N' :u·i1Henfos qv.e comjwlc oo ;jui::; fedend, na secr;rlo drl
Jlol1io, Dr. l'ulllo Jlm·thzs Pontes, 1w JJeriodo de li de dr::.clllbl·o de 193!,1 a :11 de llczcmln·o de .f922.

O Pl'csidcntc da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na eonfot·midade flo a1·t. 93
Lei~

de 1923- Vol, Ill
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do regulamento approvado pelo decreto n. 15.783, de 8 do
novembro de 1922, resolve, usando da autorização constante
do decreto legislativo n. 4. 738, de 1.9 de setembro deste anno,
abrir ao l\finisterio da .Justiça e Negocias Interiores o credito
especial de 8:164$258, para pagamento do accresoimo de 40 o/o
sobre os ~cus vencimentos a que fez jús o juiz federal na
secção da Bahia, Dr. Paulo Mart.ins Fontes, nos termos do
art.. 18 do doerMo legislativo n. 4. 381, de 5 de dezembro de
1921. no período de 11 de dezembro de 1921 a 31 de dezembro
de 1922.
Rio de .Janeiro, 31 de dezembro de 1923, 102° da Indcpcndencia e 35° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

APPENDICE

ACToS DO PODER EXECUTIVO

66 (sessenta e seis) sendo 60 de duas direcções e seis de
tres direcções, orçados, todos, em 35:915$732 e 177.832 francos, conforme orçamento n. 2, á construcção do prolongamento
da Estracta de Ferro Bahia a Joazeiro até o Cáes do Porto da
Bahia c ;. reconst.rucçã.o do ramal de Agua Comprida a Eulanhem, de que trata a clausula 39, ~ 1°, alineas a e d, resp«'e!.ivamente;
53 (cincoenta e tres) sendo 49 de duas direcções e quatro
de tres direcções, orç.ados, todo8. ~m 28:394$906 e 120. :35H
francos. conforme orçamento n. 3, ás const.rncções novaB linh&. de Bomfim a Paragu,_ssú (ex-Sitio Novo), linha d('
Conceiç.ãn da Feira a Buranhem, prolongamento da Estrada de
Ferro Cenl.ral da Bahia, de Machado Portella a Carinhanha, o
ramal de Bandeira de Mello a Santo Antonio do Riachão, a que
faz refer<~m·ia a elausula 3H, § 2°, alíneas a, b, e e f', rrRpect.ivamente:
2 (d'ous) de duas direcçõcs, orçados em 1 :150$!18 e 5.000
francos, conforme orçamento n. 4, :\s reconstrucções dos 1o n
2° treeho~' da Estrada de Ferro Bahia e MinaR, clausula 39, ~ i",
alinea e.
Arf . 2. o Fica estabelecido que vigorar:i. o deposito de (ltW
trata a clausula 52 do mencionado contracto com ohservmwia
rlo preseripto na alinea a rlo § 2°, embora a li(luidação do procer-:;so se vrnha a verificar detwis rle expirado o eorrenfr~ annn
de 1923.
Rio de :Janeiro, 18 de JUlho de 1923, 102, da ImlepPndencia e 35° tia Republica.

AnTHun

DA SILVA BERNARDF.R,

Francisco Sá.

DEORE'l'O N. 16.140 -DE 6 DE SETEMBRO DE 1923 (•)

Reorganiza o Estado ltlaior da At•mada

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 do decreto n. 4.01!l.
de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. t 1 do decrete)
n. 4. 62G, de 3 de janeiro do corrente anno, resolve apprnvat·
n mandar oxeeutar o regulamento que a este acompanha, aHsignado pelo almirante reformado Alexandrino Faria de Alencar, ministro de Estado dos Negocios da Marinha, reorganizando o Estado Maior da Armada; revogadas as dispusil•õps
em contrario.
·
Rio de Janeiro, 6 de setembro de 1923, 102° da Tndependencia e 35o da Hepuhlica.
ARTHUR

DA

SILVA BERNARDES.

Alexand1•ino Faria de Alencm·.
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Regulamento do Estado Maior da Armada
Art. 1. o O Estado Maior da Armada, direct.amcnte subordinado ao ministro da Marinha, ó a repart.ição incumbida da
m·ganir.ação, preparação, manutenção e das opPra~~.ões das fortas navaes da Republica, devendo conservai-as sempre em
t•sl ado de cfficicncia, promptas para a guerra.
Ar L. 2. o Todas as ordens expedidas pelo Esl ado Maior da
A1·mada serão consideradas como provindas do minist.ro da.
Marinha.
Ar f • 3. o Cumpre .ao Estado Maior da Armada dar a conhecer ao pessoal da Marinha, segundo for conveniente, a
orientação politica, os planos, projectos, ordens e instrucções
nwd i ante vrévia approvação do ministro.
Art. 4. o Cumpre ao Estado Maior da Armada expedir
ordens geraes e instrucções ás diversas autoridades administmtivas, em nome do ministro, afim de cool'denar. e tornar
nxpr.dii.os os trabalhos, respeitando, porém, a liberdade de
ae«.~ão o a responsabilidade inhercnte a cada um ~ dnssas mrlol'idadcs, c sem prejuízo para as communicaçõcs din~elas qun
: i mesmas devem manter com o ministro.
Arf. 5. O chefe desta repartição será sempre um dos offir,iaPs gmw-raes do quadro activo do Corpo da Armada. com
o I ilu lo do ehefc do Estado Maior da Armada, e terá as llonr·a~
•'o posl.o supe1·ior durante o exercício do cargo.
Ar!.. ü. O chefe do Estado Maior da Armada scrú um dos
n .Pmlwos do Conselho do Almirantado.
At'L. 7. O chefe do Est.ado Maior da Armada fWrá direetanwnl.e auxiliado por um snh-chefe do Estado-Maior, dc~ignatlo
dt•nl rc os officiaes do quadro act.ivo do Corpu da Armada, do
J tos I o de contra-almirante ou capit.ão de mar e g·uerra.
Art. 8. Nos impediment.os dJ chefe do Estado Maior da
A1·mada, o suh-chefe desempenhará as funcções de chefe, ató
que seja nomeado o substituto do primeiro, ou que cesse o
impedimento. No caso considerado, o sub-chefe será reconhecido como chefe interino do Estado Maior da Armada l~,
como tal, assignará os papeis da repartição.
Art. 9. Serão designados para servir no Estado 1\Iaior da
Armada tantos officiaes quantcs forem necessarios ao trabalho da repartição.
Art. 10. O chefe do Estado Maior da Armada distribuirá
os nfl'iciaes pelas diversas funcções, designando-os como chel'ns de divisões ou auxiliares das mesmas, de aceôrdo com o
s«•tt posl.o ü as necessidades do servit')o.
Art. 11. Nenhum official superior será designado para
r-:PTVir no Estado Maior da Armada si não tiver cur:mdo a I~s
nula Naval do Guerra e obtido a competente approvação.
Art. 12. O chefe do Estado Maior da Armada c o subdtefe serão nomeados por decrel.o: os oul.roH ol'ficiaes set•ão
nomeados por porlaria do ministro "para servirem 110 EsLadol\1 a ior da Armad:J. ''.
Art. 13. O Ministerio da Marinha providenciará para que
o Estado Maior da Armada fique provido de escreYentes, coniimws e serventes necm;sarios ao serviço, os quaes ficarão sob
a d irecção do cl1efc do Estado-Maior.
Art. 14. O Estado Maior da Armada Sf'r:i dividido f'm
i r0s divisíl«~s. para o~ fins da sua ar.t ividade administ.ral iYa o
0

0

0

0

0

lll:llllt•t·:í

llllla

t•nmm i~:-;fin

IH't'lll:ltl~>lll .. pa t·a

i tl:-:IH'I't:l"''\. '' ·.:11l:t
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uma das tres divisões do Esta~o Maior da Ar!llada poderá .ser
dividida em tantas sub-divisoes quantas seJam necessarms.
o chefe de cada divisão é directamente responsavel perante o
chefe do Estado Maior, pela conducta de todos os trabalhos da
divisão.
·
Art. 15. As tres divisões do Estado. Maior da Armada ~er:io
incumhidas, respectivamcnt.e, dos S<'gmntes assumptos:
a) divisão do pl~ 10s;
1, estrat.egia;
<> organização da~ .forças navaes;
informações mthtares e i'ichaH;
4, addidoR navaN;;
5 reserva 11 aval ;
marinha mcrcanlc;
7, recursos do paiz;
8, propaganda naval;
9, bibliotheca do Estado-Maior;
lO, historia official das campanhas navaes;
~) divisão de operações;
1, movimentos dos navios e aeronaves;
<> preparaç.ão c promptificação militar !;la frota;
instrucçôNl para manobras c operaçues;
4, exercícios de artilharia;
fi, cxpericncias de machinas;
6, preparação das ordens de operações;
8, defesa local;
7, adestramento da eAquadra;
c) divisão de communicaçõ~s:
1, mefhodos de communicaçõcR;
2, codigm; e cifras;
3, chamadas, 1act icas e convençGes;
4, censura;
5, fichas de corrcspondencia do Estado-1\laior;
ü, preparação e distribuição das ordens geraes e especiaes.
Art. 16. O direct.or da divisão de operações deverá mediante autorizaç.flo do chefe do Estado-MaioJ' mantee uma
ligação activn com as repartições admillistrativas elo minis,terio, encarregadas do pessoal e do matf'rhll, afim dn concorrer para a coopcraeão e a coordena~ão que deve1t1 existir
enb.'~ essas repartições e o Estado-Maior.
Art. 17. O chefp, do Est.ado Maior tomará a'; necessarias
medidas e organizará o serviço do Estado Maior, de maneira
a serem satisfeitas, com relativa facilidade, as necessidade~ do
~empo de guPrra.
Art. 18. O serviço interno (lo E. l\L A., tanto de paz como
de guerra, será regulado 11or tlm "Hegimento interno", appro:vado pelo ministro.
Art. 19. Funccionará sob a jurisrlicção do Estado 1\laior
da Armada uma commissão com o titulo de "Commissão de
Inspecções", tendo por objectivo habilitar o Ministerio da 1\tarinha a verificar as conrUções 1t1ilitares e matcrines de qualquer navio, aPJ'onavP, forea ou C'Sf alwlncimenlo, c a rPal iza~:ão
fie onlras inspPrr:fíes c cxarncs nrcc:.;sario~.;.
Art. 20. A commis:;flo de insvecçõcs rrnlizará as in8peeçücs e exames qne lhe competem, srg·unrlo inslruer;õe.:; e

3:
ü:

a:
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prescripções assignadas pelo ministro da Marinha
d ircccão dessa autoridade.

ou

sob a

Art. 21. Ao completar qualquer inspecção, exame ou fiscalizacão, a commissão deverá apresentar relatorio detalhado,
por escripto, no qual será incluída uma declaração das condicões de efficicncia da unidade inspeccionada, acompanhada
de·' uma recommcndação sobre as medidas que julgar convenientes para o aperfeiçoamento da mesma c de uma aprecia(~ií.o nominal sobre os officiacs ou pratas meeecedoras de
lotJYOr on censm.·a,
Art. 22. A eommissão deverá, quando isso for nccessario
ao l\Iinistcrio da Marinha, fiscalizar as experiencias de navios
novos, de aeronaves, de navios que hajam soffriclo grandes
reparos, de navios ou aeronaves a serem adquiridos pela Marinha.
Art.. 23. No desempenho de seus deveres, a commissão de
inspccções ser:í. considerada como agindo por ordem do ministro da 1\Iarinha, c todas as pessoas que fazem parte do ser:Vi~;o naval deverão cooperar com a commissão para o cumprimento cabal dos deveres desta ultima.
Art.. 24. A com missão de inspecçõcs scrú composf a, caso
possível, dos seguintes officiacs:
a) um official general, do quadro acl.ivo do Corpo da Arm:ula, ch•signado para chefe da comrnissão, o qual devf'r(t ser
mantido nc·ssa Juncçií.o duranf c o ma iot· I Prlll10 que Jm· })08~; i\'~~ l;

b) mn official general do quarlro ar.tiyo do Corpo de Engenheiros 1\Tachinislas, q1w cl0vor:.i ser dcsig·nndo J1nm exercer
por longo prazo as funeçõcs rlo suh-ehefe da connnissfio do
jnspecçücs;
c) offieiacs mais modernos que o chefe, prrtcnccntcs aos
quadros ncfivos dos diversos Corpos da Marinha, serão dnsigna(los para prrst.n.rcm serviços de carar.fl•r pcrmanenf.e ou passageiro á mesma commissfio, conforme a natureza cspcciat do
serviço;
d) será designado um capitão-tenente do quarh·o aetivo
cu Corpo da Armada para servir, durante longo prazo, eomo
secretario da commissão de inspecções.

Rio de .laneiro, G de sei ombro de
de Alencar.

DRC:RF.'fO N. 1 () .1 !1()

-

Hl?~.-A.lr.rrmdi'Ülo

Paria

nr: :11 nr. OTl'l'Vnno nr: 1 !1.?:1

nr.vnqrt n7(11111S atti(lns drt 01Ylenrmr·n. JW1'ft o
rnada Brasileira

Sr?I'IJÍÇO

dn Â1'-

O PresiflPnle da Rrpuhliea dos F.slados TJnirlos dn
Drnsil:
Usando rln. autorizaçiio cont.idn. no al'l.igo 1::J do drCl'f'f o
n. 4. 01 G, df' !l dc janeiro de 1 n:?O, l'f'Yigorada prlo arf.igo 1 t

do rlN•,rof o n. lt. 62G, de ~ de .ia1wiro dn COJT<'ll f n anno, rPsolvP
J'PVIlp,'fil' OR nrligoR JlR. 7<i8, 71i\l, 770, 771, 77,?, 'i'i~l, /71l, 7/r,.
77fi. 777, 778, 779, 780 o 781 da OrdPnnn~n. pnra o St•J'\ i1:o
da Armada BraRilcira, apprnynda JH'lo derref n n. 8. :?no. df_.
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11 de outubro de 1910, devendo o Ministerio da Marinha organizar inst.rucções que regulem a formula da correspnndf'ncia.
Rio de Janeiro, 31 de outubro ele 1923, 102'" da Tmlopendencia e :Jfí• da Repuhlica.
ARTHUR DA SILVA Br:nNAHlli~S

Alexandrino Faria de Afencm·

Dl.JCRE'l'O N. 1G. 241 -

DE

5 DE nEzEMmw nE Hl23

Ab~·t? on

Ministerio da Viação e Oln·as Publicas o CJ'Cdito de
GO. 000:000$, pal'a 1·estituição á Caixa Especial. de li'l'i(Jação de 1'a1'as CultivavPis no Nordéstc Ri·asifdJ'o do.~
im JWJ'lanrias dc,çpcndidas tJela mrsma ua cousli·nq•tio ~~
OJIJ)(U'ellt.onumto de csf1'ados de f'c1To c de }Jol'los

o Prrsidcnlc da ncpubliea floR Rsl:uloR Unidos dn 11t'asil,
nsantlo ela anl orizn.rfio nonsla•tlln do al't.. HG da lni n ..'f .li:~:!. dP
('i dt• j~l!H\i1·o do corTPntc :umo, o 1cndo ouvido o 'J'L·ihnnal !h~
Cnnf.as, 11:1. f1írma do art. ~)3 do l'l'gulamenlo fl.llJH'O\':tdn lll'ltt
dt•tTdn n. 1G.7~:t de H df' 11overnh1·o tln IH2:!, I'PsolvP:
At'l. 1. o Fica aherto no 1\1inistorin da Viaefío o Olll'a~ Pnhlicas o rreditn CRJH'cíal no valor de !)0.000:000$000 (•·irwoPrlla
mil eontos de rt'is), para. rest.itnição :í. Caixa Bspneia.l de lnigaçft.o de 'I'CI.TnR Cu li ivaveis no Nnrdt'RI e BrnRilPi I'O das illlpol'lannias pf'lo mPsmo dn~.pendidns na eonsl.rlH't:fío (' no r1ppaJ'Plhamento rle nst.radas do

fl'l'l'O n

porloH.

Art.. 2. E' o Ministcrio da Fawnrla autorizado n crnil.lir
apoliecs rla divtda publica, do valor de 1 :000$ r.ada uma. e
de juro annual de G %, papel, em nnmero su fficif'nl c para
produzir a imporl.annia mencionada no art. 1. o
0

Rio de Janeiro, !) de dezembro de 192:1, 102° da Jndcprnf' :lr;o fln Hf'J1U hliea.
·

dencia

AR'l'HUR

DA

SILVA

nmtNAHlll·~S.·

F'mnrisro Sú.

n.

DECHETO N. 16.259-

DE

A. Som.Jwio Virlt1l.

12 DE DEZEMnr.o

nr:

192:1 (•)

i\ ntoriza a revisíio do,ç contractos celebrados com a Companhi(l
Estrarla de Ferro S. Paulo-lHo Grande, em 'IJirtude dos
derretas ns. 11.905, de tn de jonei1·o de 1H1fi, e 12.'1!11.
de 31 de ntaio de 1917
O Presidente da. RepuhUca dos Estados Unidos do DI·a.;;il
eonsiderando que as provid!meias detcnninndns pelaR portaria~
do Ministerio da Viaçfío e Obras PulJliPn'1, flp 1:?. de abril dt-'
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1920, e 21 de ,janeiro de 1921, para habilitar a Companhia Estrada de ·Ferro S. Paulo-Rio Grande a occorrer ao exceRso do
cuRLcio de sua rêde e a realizar o augmento de seu material
rodante e o L:clhoramento de suas linhas, não foram sufficienl.cs para conseguir os resultados que se tinham em vista:
Considerando que, entretanto, a crise de transpo.rtcs naqnclla rêde se tem tornado cada vez e tanto mais intenRa
quanto tem crescido o desenvolvimento da prodncçii.o na r.ona
servida por aquella rêde de viação ferrea;
ConsideraJJdo que é inadiavel acudir áqnella crise e que l~
tnmbem urgente concluir a construcção do ramal de Paranapanema; e usando da autorização conferida pelo art.. 97, numero XLVII, da lei n. -i. G32, do () de janeiro rlc Hl2:J, dt~
crcfa:
Artigo uni co. Fic.a autorizada a rcvisfio rios cont racto~
celebrados com a Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-H in
Gra~1de, em virtude dos decretos ns. 11.90r5, de 19 nc j:mf'iro
llP 1916, c 12.491, de 31 de maio de 1917, de acctn'do com as
~~lausulas qnc eom cRto baixam, assignadas pC'lo minislro r~ St't'l't'l ar i o de Esl ado da Viação e Obras Publicas.

Rio df' Jmwiro, 12 de dezembro de 192:1, 102° da Tndi'JWn
f' :~so da llPpuhlica.

dencia

ARTTIUR

DA

SILVA

Francitfcn

Rim:'-r.'\Hill~!'-1.

s,;.

Clausulas a que se refere o decreto n. fG.2!í9, desta clata
I

Metade do accrescimo da receita total de todas as linhas.
resultante do augmento de tarifas concedido pelas portarins
de 12 de abril de f920, e de 21 fie janeiro de 1921, continú:l
n f or JlOl' fim conservar a melhoria de v~ncimmlf.os c salar.io:-:
cJ,l pessoal da fiêde de Via~;fto Paran:í-Sanfa Catharina, dAstiItalldn-sP a ontra mPf.adc, soh a dt~nomina1:fí.n dn taxas addieion:H•s, á Ul'f!Uisi~;iio do matPrial tln trat•.r::to n de lr:wsport.••
e á flXI'I~l1Çiio dos mc!IIOI.'amnnf OS a que SP l'P·fi'!'O a elau~illla VI.
li

Continuam em vigor o quadro de pcssJal c t.abclla de yencimcnl os a que se refere a condição 3, da portaria de 21 de
Janeiro de f92f, da qual são mantidas as lettras a, c e f; fiemulo dcsobrig·ada a companhia de fazer a restituiç,ão das importancias com qno as taxas addicionaes contribuirap1 pal'a ns
taxas fixas a que alludc a condição 3• da mesma pol'laria.
Paragrapho unico. A condição 21• da mencionada portaria fica nu·,orporada ás observações do quadro do pPssoal c
l.abella de vencimentos, approvada por portaria da nwsma
uata.
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III
As taxas addicionaes continuarão a ser cobradas de ac~
côrdo com as seguintes porcentagens sobre as bases approvadas pela dila portaria do 21 de janeiro de 1921:
Passageiros • • ••••••••..•...••••••..•••••.••••
Encon1n1cndas • • •••••.• •.••.•.•••.•.••.••••••••••
Madeiras • • •.....•••••...•••.•••..•••.••••.••.•
'fahcllas 4-A c 4-B ••.•.•••••••••••••••••••.•••••.
'fabcllas 10 c 10-C ••••••••••••••••••••••••••••••.
'l'abella 17 • . ..••••••••••.••••••••••••••••••••••.
Tabcllas 1 O c 1 0-A •••••••••.•••••••.•••••••••••,
Outras unidades • • •••••••..• •.•••.••.•••••••••.•

9%

f4%
23 1Yo
9

20
20
34
9

o/o
o/o
o/o
o/o

%~

IV
Os fretes das madeiras ficam sujeitos no accrescimo de
3 .% por dinheiro, na razão inversa da taxa cambial, applicamlo-se para o respectivo calculo as normas em vigor na
rüdo Paran:í.-S:ml a Catharina.
Paragrapho unico. Este accrcscimo cnl rará em vigor
t.rinta f"Jias depois de annunciado; fir,:mdo, nesde Pnlão, sem
effeif.o as contribuif~õcs das faxas addicionaPs concedidas á
companhia twla portar·ia de ti de ~cfernbro flc 10:)2.•

v
As passagrn<=~ c fl'ct.cs da rôdc, cxclui(las ns respcr.l ivas
faxas addicionac~s e os frdns l'<'lativos ús madniras de que lratnm as clnusulas Jll c IV, ficam sujeitas a uma IWYa 1axa
mldicional de 1 O .o/o, cujo producto será destinado ao pagamento das despozas com a conclusão dos trabalhos de construcção do ramal elo Paranapanema até Ourinhos, a partir da
data da aflsignatura do contracto e, successivamente, a reembolsar a Unifw das importancias por est.a gastas naquella consf.rncção até :í. mesma data; devendo esta nova taxa entrar Pm
vigor frinta dias depis do annunciacla, o vigorar até o completo rPembolso ela .Unifio.
_
ParnA"rl\plw llllJco. Os f.rahalhos execul:vlos e nao pagos
anf.nrir·oruwnl.e ao Jll'CSPnl.e contract.o terão n seu pagamento
regulado pPlns clausulas IH, IV o V do enntraelo de ti d1~ julho
de 1917.

VI
A companhia obriga-se:
n.) a adquirir o ~rguinf e mnterial rod:mf P e dr trncção ::
R locomotivas;

carros
carros
cm-ros
carros
carros
2 carros

4

2
2
2
2

dormitorios:
ele passagcii,os de P classe;
de passageiros ele 2" classe;
mi:xl os rle J• n 2" classrs:
pm'a o servico exclm.;iyn do rorreio;
df' COJTPio e hagagem;
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·10 vagões para animaes;
20 vagões fechados.
b) a executar os seguintes melhoramentos:
1 su1Jstitnir os trilhos ('In HH kilometros de via feerea
no tr~cho de Ponta Grossa a Itararé, na linha llararé-Uruguay,
por outros novos com o peso de 25 kilos 1101' meteo co~'l'l.mte~
2, construir desvios cte cruzamento nos pontos ma1s convenientes da mesma linha. de accôrdo com a fisealização fi
mediante approva•;ão do inspcctor federal das Estradas;
3, adquirir e installar tres britadores nas mesmas condições dos desvios de cruzamento;
.i, .fazer o lastramento c executar outras obras julgadas
neecssarias pela fiscalização na mesma linha. ·~om c:xclusfío
do lastramento e outras obras, que devem ser feitas por conta
do custeio, na conformidade dos avisos mencionados na clausula IX, assim como de outros actos posteriores até a presente
data;
G, installar officinas c machinismos em Mafra, na linha
de S. 11'rancisco.
c) a concluir os trabalhos de construcção do ramal de Para.napanema, a que se refere ú contracto celebrat.lo em virtudo
tio decreto n. 12.491, de 31 de maio- de 1917 ..

VII

A: acquisição do material rodante especificado na. clausula precedente não desobriga a companhia de forneecr o
mais que fôr indispensavel para a rcgulariuadc du trafego,
svmcutc, porém, depois de adquirido o de que trata a mesma
clausula c provada a sua insufficiencia; podendo o Governo,
neste caso, autorizar novo emprestimo, além do referido na
clausula X, ou exigir o dito fornccinwnto nos termos das
clausulas 3.2 e 66 do contracto de consolidação de _2,í de janeiro de 1916.
Paragrapho unico. Todo o material rodante adquirido
pPla companhia obedecerá ás especificações c typos já adoplados nas linhas da rêdc, sendo provido de freio a. vacuo
c de engate automatico; devendo a companhia· fornecer á
Inspcctoria Federal das Estradas os Llcscnhos e especifiea1·ões
dos rc1feridQs ty:pos •.
4

VUI
Além dos melhoramentos especificados na Ief.lra b da
clausula VI, serão tambem executados pela conrp:.mhia os demais, a que se refere a. lct.tra b, da condição G" da pnl'laria. do
:;!l Je janeiro de Jn~l. na IH'OPOITfb do excedente do ]Woducto t.las taxas addicionaes sobre a impurtancía. neccssal'ia aos
encargos financeiros do emprcstimo a que se refere a clausula X deste contracto; tendo em consideraçã.o a urgcncia do
cat.13: melhoem~cnto, de accôrdo com a fiscalização c a juizo
do mspector I< ederal das Estradas, segundo os proj edos e
ol·..:amentos préviamente approvados pelo Governo.
Paragrapho unico. Poderão tambem ser app licadas á
execução destes melhoramentos, ou de outros que o Governo
d.eterminar, as sobras, por ventura verificadas, dos empres~Imos, a que se refere a clausula X do contracto, applieando-se
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nos de mais urgeneia, a juizo do Governo, o saldo das. Laxa~
addieionaes existen~e na agencia do Banco do Brasil, em
t:_u~ityba, depoi~ de liquidadas a_s d~S:(>e.zas relativas á acquiSJçao de materml e ás obras Já munadas, ~cr conta das
mesmas taxas.

IX
A compan.1ia continua obrigada r. executa.r, por i.~onta
de custeio das linhas garantidas, ou do capital da Estrada do
Ferro do Paranú, as obras já autorizadas pel0 Governo e

comltantes:
a) dos avisos ns. 271 171/V2, 1i5/V2, 117/V2, 127/V2.
155/V2, respectivamente, de 27 de dezembro de 1917, 14 o
iG de agosto de 1912, 17 e 23 de junho de 1919, 14 de agosto
de 1919; e ns. 1, 2 e 50, de 26 de fevereiro de 1920, lodos referentes á linha do Itararé-Uruguay;
b) do aviso n. 266/V2, de 22 de dezembro de 1917, referente á linha de S. Francisco;
c) do aviso n. 113, e decretos ns. 13.313 e 14.051, respedivamente, de 6 de maio de 1916, 4 de dezembro de HHS
e lO de fevereiro do 1920, referentes á Estrada de Ferro do
Paraná.
§ 1. Os supracitados avisos e decretos serfl.o publkado~.
l'<llllO mmexo, ao contraclo a ser lavrado de aecôrdo com esta~
elawmlas.
§ 2. Todos estes melhoramentos e, bom assim, qnaesqurt· outros autorizados pelo Governo até a data do eontracla
que fôr lavrado de accôrdo c.orn estas clau~ulus, serão exoeutauus vela companhia nu prazo t.lo tres annos, a contar da
data do registro do mesmo contracto pelo Tribunal do
Contas.
0

0

X

A companhia poderá, afim de cumprir nos prazos indicados, as obrir,-ações definidas neste contracto contrahir um
ou mais emprestimos, com ou sem garautia especial das taxas
addicionaes de que trata a clausula III, para a acquisicão do
material rodante e execução dos· melhoramentos a que se
refere a clausula VI; sendo, em todo caso, os respectivos eneargos financeiros custeados. pelo producto daquellas taxas,
arrecadadas nas linhas. da concessão e na estrada de ferro
arrendada.
§ 1. As condições financeiras dos cmprestimos, a que se
refere esta clausula, serão préviarnente submettidas á appro\ aç.ão do ministro da 'Yiat;:.ão o Obras Publicas.
§ 2. Os productos dos emprestimos serão recolhidos arJ
Baneo do Brasil, ou á sua agencia em Curityba, e sómente retirados á medida das necessidades {lo seu emprego, comprovadas perante a lnspectoria Federal dad Estradas, que aüterizará promptamente a entrega á companhia <las quantia~
justificadas, por antecipação ou já despendidas; não sendo,
tcdavia, permittido, no primeiro caso, novo adeantamento,
P.ntes de comprovada a applicação de c'ous terços, pelo menos,
elo anteriormente concedido.
§ 3. O produeto das taxas addicionaes será pela companhia recolhido ao dito banco ou agencia, até o ultimo dia util
0

0

0
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do segundo rnez subsequente ao da respectiva cobrança, mediante guia da Inspectoria Federal das Estradas, na qual se espeei ficarão separadamente as sommas arrecadadas nas linhas
gal'anlidas e na estrada do ferro arrendada.
§ 4. Por occasião das tomadas de contas semeslracs apnrar-sc-ba definitivamente a importancia do alludido produclo,
que fig·urará nas actas das linhas garantidas e da estrada de
fPITO arrendada. Será, ~orém, considerado como receita extram·dinaria e nã.o figurara na receita geral das linhas garantidas,
JJem da estrada de ferro arrendada, para os eff'eif.os do balan(;o
dos respectivos resultados financeiros, não influindo, por conseguinte, nos saldos das primeiras, nem sendo computado para
o calculo do preco de arrendamento fixado na clausula 64 uu
contracto de consolidacão, na parte referente á. segunda.
§ 5. o Os juros pagos pelo Banco, quer sobre o deposito do
lll'oducto dos emprestimos, quer sobre as importancias das
taxas addicionaes, serão accrescidos áquelle deposito e ás ditas
importancias.
0

XI
Para conclusão do ramal do Paranapanema, é tamhcm permifl.ido á companhia contrahir, a todo tempo, um ou mais emprestimos, com ou sem garantia especial na nova taxa, a que
l';~l refere a clausula V, e nos mesmos termos e condições da clausula precerlente e seus paragraphos.
§ 1. 0 A companhia depositará mensalmente, no Banco do
Dt·asil, conjuntamente com as taxas addicionaes, mas, em conta
:~~parada, o producto da nova taxa, a qual, assim como o produeto dos emprestirnos, só poderá ser levantado mediante apretmntação dos certificados expedidos pela Inspectoria Ji'ederal
das Estradas, ou com prévia autorização do ministro da Viação
e Obras Publicas.
§ 2.0 O reembolso do Governo, a que se refere a clausula V,
Eti comecará a ser feito depois de liquidadas todas as despezas
realizadas na cor,strucção do ramal, tanto com os trabalhos o
obras, como com a acquisicão de materiaes e a substituição
dos trilhos referida na clausula XX.
XII
A percepção das taxas addicionaes, a que se refere a clausula UI, cessará logo que hajam sido concluídos os melhoramentos e adquirido o material, a que as mesmas são destinadas; ficando as bases das tarifas, porém, sujeitas á revisão
friennal, nos termos da segunda parte do paragrapho primeiro
da clasula 34 do contracto de consolidação de 24 de janeiro de
1916.
Paragrupho unioo. Não deverá, em todo caso, tal peroepdio, salvo autorizacão do Governo, exceder ao prazo de de7.
armos, para completa amortização do emprestimo de quo trata
tl. clausula X.
XIII
Serão consideradas despezas de custeio, nas estradas de
concessão e arrendada, além das especifioadasr respectivamente, nas clausulas 44 e 78 do menciOnado contracto de con-
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solidação, as contribuições a que legalme.nte se acl~a obrigada
a companhia para a Caixa do Aposentadorias e Pensoes, e as .de
indcmnizações devidas por accidentes de trabalho ou prcmws
dos correspondentes seguros.
Paragrapho unico. Na vigencia das taxas addicionaes nenhuma desp·eza de obras novas, excepto as de que trata a clausula IX deste contracto, poderá correr por conta de custeio,
salvo autorização especial do Go.verno e a juizo exclusivo deste.
XIV.
·
As despezas feitas por conta das respecLivas taxas addicionaes com a acquisição do material rodante e de tracção e melhoramentos da Estrada de Ferro do Paraná, não figurarão na
conta de capital, de que trata a lettra c da clausula 78 do contracto de consolidação, nem exoneram a companhia da obrigação de despender, no prazo marcado na clausula 68 do
mesmo contracto até a importancia de t 2.500.000 na acquisicão
de material e melhoramentos nelle previstos.

XV
A importancia já despendida ou que vier a ser, por conta
(tas taxas addicionaes, em obras de conclusão da construcção
da linha de S. Francü;co, referidas na lettra lJ da condição 5"
da portaria de 21 de janeiro de 1921, para o t.recho de Hansa
a Porto União, será convertida em ou'ro, na fórma do paragrapho unico da clausula 42 do contraclo de. consolidação, e
snmmada á importancia de L 3.270.371, para os effeitos do
disposto n '· § 3° da clausula 51 do mesmo contraclo.
XVI
Os trabalhos de construcção do ramal do Paranapanema
não poderão ser interrompidos e proseguirão sempre de modo
a concluir-se annualmente um trecho nunca inferior a 20 kilomelros, ficando a companhia sujeita á multa de duzentos
mil réis por dia de excesso do prazo de 365 dias, a partir da
data em que deveria ficar concluído cada trecho correspondente áquella extensão mínima, contado o primeiro prazo de
365 dias um mez depois de registrado o contracto a sm· lavrado
de accôrdo com estas clausulas.
§ t,o Interrompidos os trabalhos JlOr mais de noventa dias,
Lerá o Governo o direito de concluil-os por sua conla, lançando mão do producto da taxa addicional de 10 % e dos
t·espectivos depositos existentes no Banco do Brasil, sem responsabilidade alguma pelo que a companhia e,stiver devendo
a terceiros, depois de lhe haverem sido feitos pelo Governo
todos os pagamentos devidos por serYiços e obras executados
até a data da suspensão dos trabalhos.
§ 2. A caução do presente contracto, na parte referente á
conclusão do ramal do Paranavanema, seeá constil.uida nos
mesmos termos da que se ~cha cslabclccida na clausula XUI
du decreto n. 12.1179, de 23 de maio ele 1917.
§ 3. A companhia continuará responsavel pela conservação
e solidez das obras de terraplenagem durante o prazo de seis
mezes e pelas de arte, tanto correntes como especiaes, du0
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rante o de um anno, ambos os prazos contados da data da medição final, devendo, emquanto não estiverem findos, fazer as
reconstrucções c reparos necessarios, a juizo do Governo, sob
pena de serem feitos por este e a importancia das despezas
descontada da caução.
§ 4.° Findos os prazos de responsabilidade a que se refere
c paragrapho anterior e verificada a perfeita conservação das
obras, a juizo do Governo, serão restituídas as retenções de
5 o/o sobre as folhas de medição, referentes aos trechos recebidos definitivamente. A caução inicial, a que se refere o § 2 ..
desta clausula, só será restituída depois de concluído todo o
ramal do Paranapanema e cessadas as responsabilidades pela
}Joa execução das respectiyas obras.
·
· -· XVII

Nos termos da clausula V do contracto de 6 de julho de
1917, fica todo o ramal do Paranapanema (Jaguariabyva a
Ourinhos) com todo o seu material fixo e rodante incorporado
á Estrada de Ferro do Paraná, para todos os effeitos do contracto de arrendamento, de 24 de janeiro de 1916.
··
Paragrapho unico. O capital garantido de ~ 178.875, correspondente ao· trecho do mesmo ramal de Jaguariahyva a São
Jmsé, será deduzido do capital de~ 3.270.371, a que ao refere
o n. 3 da clasula 7 do contracto de consolidação.
· ·
XVIII

A incorporação do ramal do Paranapanema á Estrada de
Ferro do Paraná, na fórma indicada pelo final da primeira
parte da clasula V do contracto de 6 de julho de 1917 e de accôrdo com a clausula precedente deste contracto, se fará por
meio de um termo assignado pelos engenheiros chefes do
6° districto e da 8& fiscalização e pelo representante da companhia, procedendo-se a um inventario circumstanciado de
tudo quanto concernir ao dito ramal.
·

XIX
Sendo a incorporação a que se refere a clausula XVII
deste contracto determinada pela falta de reembolso a que a
companhia estava obrigada pelas clasulas IV e V do contracto
de 6 de julho de 1917, das importancias despendidas pelo Go;verno na construccão do ramal do Paranapanema, cessará
aquella incorporação, voltando o mesmo ramal ao regimen do
contracto de 24 de janeiro de 1916, desde que o reembolso seja
concluído e indemnizado o Governo de todas as despezas consequentes da incorparação, cessando, para todos os effeitos, a
deducção determinada no paragrapbo unico da clausula XVII
deste contracto.
·

XX
A substituição dos trilhos a que se refere v § 2° da clau...
sula I do contract~ ~e 6 de julho de 1917 será feita por conta
da nova taxa addtcwnal de 10 %, quando 9 Governo julgar,
Leis de 1923 -
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conveniente, em prazo, porém, que não exceda de dous annos
depois de entre~e ao trafego o ramal em toda a sua extensão
até Ourinhos, cabendo ao Governo dar aos antigos trilhos o
destino que lhe convier.

XXI
Os result.ados financeiros do ramal do Parana.vancrna serão accrescidos aos da Estrada de Ferro do Paraná, da qual
passam a fazer parte int.cG'rantc para todos os effoitos do contracto de arrendamento ac 24 de janeiro de HH6, emquanto
subsistir a incorporação apurando-se os resultados communs
do ramal e á linha de Itararé-Uruguay, uu a qualquer outra,
da mesma fórma que se procede quanto aos resultados communs á estrada arrendada e á linha de Scninha a Nova Restinga.
XXII

Os trilhos e seus accessorios, material rodai1tc e de tração para os trechos a concluir c Juclhoramento~ a que ~c referem as clausulas VI c XX deste contracto serão pela companhia adquiridos por meio de concurrcncia approvada pelo
Governo.
XXIII

Ficam marcados os seguintes prazos:
1o, de um anno, contado da approvação do Governo da
respectiva concurrencia, para a companhia entregar ao trafego o material de quo trata a lettra a da clausula VI, sob pürt<~
do Governo proceder á immediata acquisição do referido material por 1\0nb dos depositas feitos para esse fim no Bane:..•
do Brasil;
2°, de seis mezcs, a contar do registro do contracto pelo
Tribunal de Conf as, para a companhia suhmet.ter á approvação
do Governo IJS projectos e orçamentos dos melhoramentos indicados na lüt.tra b da clausula VI, e o de dous annos, a confar
da sua approvaf;ão, para a respectiva. execução, ficundo ella
sujeita á!'5 penas comminadas nas clausulas 53 e 83 do co:ltracto de consolidação, se os não concluir nesse prazo.
§ 1°. Os prazos para apresentação dos projcctos e orçamentos dos melhoramentos a que allude a clausula VIII, serão
marcados por occasião de resolver-se a execução de cada um
delles; e os da respectiva execução, _quando e2ses projectos
forem approvadn::;, devendo a companlua, ao apre::cntal-n:~, indicar logo os que. julga para est·.e fim ncccsso:::-io.
§ 2." Os proJcctns e orçnmcnt.os, apresentados pela ct;mpanhia, serão con;.;idcrados approvadoc:; so o Governo não se
pronunciar a respeito dentro dos quatro mczes seguintes á
respectiva cnlrcga ao ehcl'e do 6" Disf.rido da Fiscalização,
considerando-se igualrw~nlc approvados os prazos por aqnella
propostos, nos Lcrrnos ch ulfnnn. parlo dtJ para[!.'rnphn precedente, si o Governo n:í.o decidir o e~mtrario no::> GO dia:3 seguintes á sua apresentação.
§ 3. No caso de não ficarem concluídas a:'l obras nos respectivos prazos marcados nesta clausula, ou de Rerorn indevi0
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damenle suspensas, poderá o Governo lançar mão, para a sua
conclusão, do produclo do empreslimo ou das sobras das
taxas addicionaes, em deposito no Banco d11 Bra::;il, nfio permil.t.indo, se assim o entender, que se inicie a 0xe!,~uçlio de outras obras sem ficarem promptas as já começadas que estejam
suspensas, podendo a Inspectoria adiar até a sua completa
conclusi!o o levantamento da importancia c •~: !'('.·ipondcr:te ás
ditas obras.
XXIV

As dcf.;pezas relativas ús obras c m:!teriaP'·' dn qPf' trata a
clausula VI do presente contracto serão com nu! :~das pela sua
importancia real mediante documentos a ceei Lm· pela l!'iscalizaçiio; e as de conclusão do ramal do Paran;1.panr~ma serão
avaliadas de accordo crnn a tabella de prT~.o:~ ~·rtpt·ovacla pelo
Governo.
Paragrnpho uni co. A companhia provid••Twi:q·:í. para que
haja completa separação entre aquellas e as d(~ ('!Jsl cio normal,
salvo quanto ás de direcção de conjuncto de I :1da:-; as obras,
as IJilaes serão repartidas proporcionalmente ú:-3 tk n:elhoramentos c de custeio normal, sem que por esse n1otiYn possam
~·.(~r :.mgmenlndas as de administração, e direer;ão.
XXV

Qualquer material,

~nhstituido

em conscquen0ia dos n1e""

I hnramrm I o<:: Pxeeu t.ados, ficará pertencendo ao GoYerno, que

lhn darú o destino que hem entender·, ficanrlo snh a responsa~
hil idade da companhia devidamente guardado nn empilhado á
margem da linha.
Paragrapho uni co. Os trilhos retirados da linha do Ponta
Grossa a Itararé, depois de inventariados, poderão ser empregados em desvios e outros serviços das linhas garantidas, me~
diante prévia autorização da fiscalização, que verificará o em..~
prego dos ditos trilhos, tendo sempre presente a cxisl.cncia
dos que estiverem por empregar.,

XXVI
O material rodante e de tracção adquiddo por conta das
t.axas addicionaes será repart.ido entre as linhas da rêde, tanto
arrendadas como garantidas, na proporção fia receita do pri~
Jneiro quinque~nio d~ cada un::ta.. contado rlo anno em que
enl.rar em scrv1çn o dito materml.
XXVII
Continuam mn inteiro vigor as clausulas do contract.o de
de j:meirn de fü16, apprnvadas pelo rle!wcto n. 1'1 .flOr'í. de
10 rln mesn1o mez e annr., c a~ condivõcs da podaria de 21 de
.i:mciro dP 19:21, que não foram explieit?.. on implif'il.:unrntc
revogadas pelas nrm;entes clausulas ou pelas que ncn~t1p:lJll1am
o decreto n. 12.479, de 24 de maio de 1.917.
:_>!1
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XXVIII
Terão passagem gratuita nas linhas ferroas administradas
pela Companhia :
a) funccionarios publicas quando em objccto do serviço;
b) os membros do Governo, o Vice-Presidente da ncpnblica e os membros do Poder Legislativo.
Paragrapho unico. Ficam mantidos todos os abatimentos
consignados na clausula 36 do contracfo aeima referido.
XXIX
O sello proporcional a que está sujeito o contravco deverá ser descontado nas. folhas de medição ao mesmo tempo
que as retenções a que se refere o § zo da clausula XVI.

XXX
O contracto que fôr lavrado de accôrdo com estas clau~u
las só será cxequivel depois de registrado pelo Tribunal de
Contas.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1923. -

DECRETO .:\. 1G.27!1 -

nE

2G

Fmncísco Sá.

DE nEzEMBno DE

10.?3

Abre ao Ministerio da Viação e Ob.ras Publicas o C1'edito especial de 5:532:000$, para attender ás despezas com a
continuação dos prolongamentos c ramaes em const1'uccão
da Rêde de Viaçrlo Cearense
O Presidcnf~ da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil
liSanc!o d~ at~torizar:ão constante dn art. H1, da lri n. .L 632;
(le 6 de .JUIH~Jro do corrente anno, c tendo ouvido o Tribunal
de Contas, na fôrma do art. 93 do regulamento approvado
pelo decreto n. 15.783, de 8 ltC novembro de HJ122, resolve
-abrir ao MinisLcrio da Via<_:ão o Ohras Publicas o credito especial de 5. 532 :üoo~;, (cinco mi I quinhentos c trinta e dous
contos de r6is), para atl.ender {ts despezas de pessoal e material com a ccmtinna~ão elos prolongamento:; c r:.Hnars rm
construcção da Rêde de Viação Cearense.

Rio do Janeiro, 26 dr dczcrnhro dr 10:23, I crzo da Tndopendencia e ::!5o da Hepubliea.
AnTHUR DA SILVA BEnNAnDEs.

Frnncisco

Sri.

997

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO 'N. 16. 287 --

DE

26

DE DEZEMBRO DE

1'9!23

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 5. 000 :000$, para attender ás despezas com a
e.Tecução de obras urgentes, afim de ser melhm·ado o
abastecimento dr? aaua á cidade do Rio de Janeiro
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do .Brasil,
usando da autorização cont.ida no art. 108, da lei n. 4. 632, de
6 de janeiro do corrente anno e tendo ouvido o Tribunal de
Contas, na fórma do arf. 93, do Regulamento Geral de Cóntabilidade Publica, resolve abrir ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas o credito esnec.ial de 5. O()() :000$ (cinco mil
contos de réis), para attender ás despezas com a execução de
obras urgentes afim de ser melhorado o abastecimento de
agua á cidade do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1923, 102° da Jndependencia e 35° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES .,

Francisco

DECRETO N. 161.289 -

DE

Sá.

27 DE DEZEMBRO DE 1•9•23

Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o crédito
especial de réis 1.611:739$459, para attender a despezas
1'elativas á conclusão dos edifícios destinados ás repa1'tições
de- Correios e Telearaphos nas cidades de S. Paulo,
Pamhyba, Pctropolis e Bello Horizonte.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do n. XXXIV do art. 97 da lei
n. 4. 632, de 6 de janeiro do corrente anno. o tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na fôrma do art. 93· do regulamento
n:pprovado pelo decreto n. 15. 1783, de 8 de novembro de 1922,
resolve abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o
credito especial de 1. 611 :739$459, para attender ás despezas
com a conclusão dos edificios destinados ás repartições de
Correios e Telegraphos nas cirlades de S. Paulo, IParahyba,
Petmpolis e BeJlo Horizonte, sendo : S. Paulo 639 :564!$•500;
Paraihyha. 6•2·6: 43Ji$559; Petropolis, róis 14'5 :737$200 e Bello
Horizonte, réis 200 :000$000. Total 1. 6·11 :730$459·.
Rio de ,.Janeiro; 2.7 de dezembro de
lndependencia e 35o da Hepublica.

1Hl'23,

102° da

ARTHUR DA SILVA BERNADES

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.213

-DE

28

DE NOVEMBRO DE

1923

Estabelece as bases da reorganização do pessoal subalterno do
serviço de machinas da Marinha de Guerra e dá outrrrs
providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 do decreto n. 4. 015,
de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. 11 do decreto
n. 4. 626, de 3 de janeiro do corrente anno, resolve approvm·
as seguintes bases da reorganização do pessoal subalterno dn
serviço de machinas da Marinha de Guerra:
Art. 1.0 O serviço subalterno do machinas da Marinha de
Guerra será desempenhado :
a) pelos sub-officiaes;
b) pelos inferiores do Corpo d~ Marinheiros;
c) pelas praç.as e cabos da fileira, mediante as condições
de habilitaçã.o estabelecidas neste decreto e nos regulamentos
que o Governo opportunamente expedir.
Art. 2. O pessoal do servieo subalterno de machinas sc1·á
grupado, dentro de seus corpos, do seguinte modo:
a) no Corpo de Sub-Officiaes haverá os seguintes quadros:
1°, quadro rle conductorcs-machinistas;
2°, quadro de conductores-;-motoristas;
3°, quadro de condnctores-electricistas;
4°, quadro de conduclores ne caldeiras;
5°, quadro de artifices de machinas.
b) no Corpo de Marinheiros, haverá para os info:i~res. na
secção de auxiliares-cspccialistas, as segnint cs cspc~emhdadns:
0

1°, anxiliarc~-marllinistas;

2°, auxiliares-motoristas;
3°, au:dliares-electricistas;
4°, auxiliares de caldeiras;
5°, auxiliares artífices.
c) no Corpo de Marinheiros, para as praç,as e r.ahm;;.
haverá as seguintes companhias de especialidades pnrn prati cantes:
1°, companhia de prat.icantes-machinistas;
2°, companhia de praticantes-motoristas;
3°, companhia rle praticantes-elect.ricisf as;
4°, companhia de praticanfeR-fog-nistaR;
5°, companhia rlc praticanteR-artifices.
Paragrapho unieo. Os artífices terão as snguint~s cspl"cialidades ou officios: torneiro, ferreiro, caldeiróiro de cobrP,
electricista, f1mdinor, modclador. solrlador c outras qne o
. Ooverno de futuro venha a estahcler,er, sem que ncnhmna
rlellas constitua
um quadro á parte.
Art. 3.0 Ao ramo de conductores, em geral, incluindo os
auxiliarrs e prat.icantcs machinistas. molm'istas, cl~'ctricistao;;
e de caldeiras) competem, respectivamente, os scrvir,os rlc
mnchinas em grral. mnchinas esneciaes, clcr.tricidatie ·o caldeiras na parte referente a r-onduc0ão. ajm;lamento. c conservação; c ao ramo dos arti f ices eompnl (~ o snrviro Psncrial
dos reparos do mafPrial. segundo OR SPUS di ffm·f'nf0s nfi:inios.
~ 1. Os comhH'.for('R maehinisfas. mot.orisf as c clPI\I.ricistas são •obri::ranos a l.cr o offinin de ajnsfadnr: c ns dc caldeiras c de caldeireiro de ferro.
0
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§
2. 0 Aos conductores-machinistas competem, com responsabilidade propria, os servoços referidos neste artigo, relativos ás mnchinas em geral, •com excep(;ãn dos q1w, JWiP paragmpho seguinte, são affectos aos motoristas.
§ 3. Aos conductores-motoristas ficam affectos, eurn
responsabilidade propria, os serviços referidos neste arLigo,
relativos ás machinas especiacs, como ~~. eomhusUío intr•rnn,
nxplosão, frigorificas, hydraulieas e comrrossoras flc ar.
§ .i. Aos conducf.ores-clect.ricistas, perl.l•nccrão, eom rnHl>onsabilidade propria, os serviços referidos ncsl e arUgo, rí'Iativos aos dynamos e sua darl.c mcchank:1, motores e UJll n-roliJOs elcctricos em geral.
§ !:í. Aos "conductorcsde caldeiras" compef om, com responsabilidade propria, os serviços referido~ 11esi c artigo c os
de reparos inherenl.es ao seu officio, relal.ivos ÚFi cDldcira:-: Plll
geral.
Art. ft. Os sub-officiaes do ramo de conducLores provnPm
dos primeiros sargentos auxiliares-espeeialisf as, após o curso
da escola respectiva, c os do ramo de nrl i fi(·.ns l>or COJH~Ili'So
nntre os primeiros sargen~.os auxiliares de :n·I.Hi•~ni-', mod ianl ~~
rwmcaef'w do ministro da Marinha.
Art. 5. Os inferiores terceiros sal'ç;müos em ambos os
ramos, 11roveem dos cabos de fileiras do Corpo de Marinheir·os
Nacionaes, mediante accesso succcssivo n grudnal e vrecnehidas as condições de habilitação que forem npportun:nnentr· (~8l.ahelccidas, excepç5.o feita ú admissão df' TH'sFJo:d c~ivil, fJIH'
~m·:í. rcgnlada em condições cspeciacs.
Art.. G." Fica creado, no Corpo de Marinheiros Nacion:-ws,
o posto dr inrceiros sarg-cnf.os. inferior. cujos vencimento~; n
('OTHJições dn aeccsso serão oppodunamcmf.o es!ahelccidos.
Art. '7." As gradnações do pessoal suhalfcrno do serviço do
machinas em geral, na llierarehia milil :w sPri'ío ns scguinl cs:
Sargento-ajudante;
Primeiro-sargento;
Segundo-sargento;
Terceiro-sargento;
Cabo;
Marinheiros nacionaes de 1a classe;
Marinheiros nacionae!3 de 2a classe;
Marinheiros nacionaes de 3a classe.
ArL 8." Teem a gradna0ão do sargcnto-a.iudante os subofficiaes de 1• classe e de 2" classe, com as sc~!:!;uinlns denominações, fle accôrdo com as suas funcções. c• nonforme os effeni.ivos fixados nos respectivos quadro~..
Graduação - Sargento-ajndantc.
Corpo -- Rtlb-officiens.
Quadro:
Conductor-machinista de 1a classe;
Conrluctor-machinista de 2• classl':
Conductcr-rnotorista de 1a classe;
Condncfoe-rnotorisfa de ~" classe:
Condnctor-elcctricist.a de 1" elass~:
0

0

0

0

0

Condne~or·-olectricisLa

de 2"

clas~~n:

Cnndtwlot· de (•.alfleims do 1a clnss(~:
Condtwl OJ' do caldeirfts dn 2" ela~s.,:
Artil'ire de machinas de 1" classf•:
Artífice de rnachinas de 2" clasc;e:
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Paragrapho unico. Os sargentos-ajudantes, sub-officiaes
do 1a classe, terão os vencimentos mensaes de 450$, c os de
2" classe os de 420$000.
ArL 9.'q Terão as graduações de 1o sargento, 2" c ::lo os inferiores da secção do auxiliares-especialistas, com as seguintes denominações, de nccôrdo com as suas funcções e conforme os nffect.ivos Jixados para as differentcs eS}H'(~ia1idade'>:
1o sargento maeltinista;
1° sargento motorista;
1o sargento eleetricüda;
1o sargento foguü:;t.a;
1o sargento art.ifien;
2° sargento machinisla;
2° sargento motorista;
2° sargento electricista;
2° sargento fogista;
2° sargento artífice;
3o sargento machinista;
3° sargento motorista;
3° sargento electricisfa:
3° sargento fogista;
3° sargento artífice.
Art.. 10. Terão as graduações do rabo, marinheiro uaeional de 1 n classe, 2" r• J'', as praças dn fileiras do Corpo de
:Marinhf'iros Nar·ionacs, praticantes das differr.ntPs tspecialidades, de acci)rdo rom as srguintes. denominações e eonfornw
-os rffectivos fixados para as respectivas companhias ..
Graduação df~ cabo:
Cabo maehinista;
Caho motorista;
Cabo elecfricisl a;
Cabo foguista;
Cabo artífice;
Graduação dé marinheiro nacional dA 1n classe:
Praticanto-machinista, 1a classe;
Praticante-motorista. 1" claRse;
Praticante-elect.ricisf a, 1" classe;
Praticante-fogist.a, :la classn;
Praf icante-artifice, 1-" classe.
Graduação do marinlwiro naeional d0 2n cla.<::fJP:
Praticanf.e-machinisla, 2n classf';
Pratieant.e-motorisf a. 2" classe;
Prat.ieante-elecfrieisfa, 2n classe;
Praticante-foguista, 2" classe;
PraLicant.o-arLificf', 2a classe.
Clraduação dn marinlwiro nacional rk :1" clnssc:
Carvoeiros;
Arn'('ndizes-arlifices.
Art.. 11. Os earvoPiros o aprcndizes-arti fin(~S sfio os marinhcirm; nacionaP-s de ~;" classe ou grumetns do Corpo oc Marinheiros Nacionaes que sn candidatarem aos SCJ'Viços de machinas e mgcral, aquelles para o ramo dr~ conducriin f' estes
para o ramo de artificns.
ParagrapJJO nnico. Para a cnn1panllia dn pmtieanl os artífices pednrão igualnwnl.o eoncorrPr os aprrmdiz0s do Arsenal
de Marinha ou da induslria particular, mf'dianl P as lH'OYas
de capacidade que forem estabelecidas.
; Art. 12. Os civis que forem operarias dos officios correspondentes ao ramo de artífices, poderão, mediante provas
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de capacidade opportunamen~e estabele~i~as, obt~r. praca de
:primeiros sargentos, na sccçao de auxllmres_-artihces.
Art. 13. Os civis que tenham bons conhemmentos de conrlucção de machinas em geral, machinas espcciaes ou ~I~ dynamos c apparelhos electricos, além d~ .Possuírem o offiCJO de
ajustador, c os que se mostrarem habilitados na cond~1cçao de
caldeiras c sejam caldeireiros do ferro, poderão candidatar-se
ao curso correspondente rla Escola de Conduct.orcs de MachiJms, onde v~rão instrncção l.ecltina e militar, com lll'aça de
1 o sargento.
·
Paragrapho uni co. Os approvarlos no curso respectivo
terão ingresso no corpo de sub-officiaes, no quadro eorrespond.,entc á sua especialidade, como conductores.
Art. 14. A actual Escola de Machinistas Auxiliares passará a denominar-se Escola de Conductores de Machinas, sendo revisto o seu regulamento c o do respectivo corpo para
serem postos em harmonia com a nova organização.
Art. 15. O actual corpo de machinistas auxiliares passará a constituir os differentes quadros de conductores do
corpo de sub-officiaes, na fórma do art.. 8° dm~te decreto, c
de accôrdo com preferRnciaes manifestadas pelos elementos
que o compõem.
Art. 16. Os actuaes mechanicos navaes passam a denominar-se artífices de machinas e os que se mostrarem sufficientementc habilitados serão transferidos para os quadros
de conrluctorcs, conformo as suas aptidõo~;; Psprciars, da seguinte fórnm:
a) por classificacão immediata e de accôrdo com as instrucçõos que opportunamente baixar o Ministerio da Marinha. I{)S que teem a carta de 2° machinista da marinha mcrcanLc, os que possuem o curso da Escola do Rubmcrsiveis c os
quo forem approvados em um exame feito perante uma commissão de officiacs, nomeada para este fim.
b) mediante approvação no curso da Escola de ConductoreR, para os qun não tenham logrado classifica(:.ão na fórma
da alinea a.
§ Os mocanicos ajustadores serão, na fórma deste arfigo, aproveitados, como conductorcs-machinistas ou conductorcs-motoristas, os ajustadores-motoristas como conductores-motoristas, os ajustadores-electricistas como conductoreselectricistas c os caldeireiros de ferro como eonduct ores do
caldoir·as. Os demais rneeanicos serão conservados no quadro
dr~ arLifirPs.
§ 2. Os mcehanicos ajustadorcs, ajustadorrs-motoristas
ajustadores-electricistas, caldeireiros de ferro c outros que:
de qualquer fôrma c de accôrdo com as instrucrõcs expedidas
pelo Ministcrio da Marinha, não conseguirem' t.ransferencia
Jl.a~a os quadros de eonducl.ores, continuarão no quadro de artlflccs, conservando por ex1wcção o seu nfficio e tendo os
mesmo~ deveres e o'hrigações t"<lahrlrcidn,, no nf'!ual rPgnlanwnto dos nwcanicos navaPs.
Art. 17. Os actuacs serra! hciros c caldeireiros de cobro
~~ for~·o do quadro dn artífices do corpo df~ suh-officiaos scrã.o
mchudo~ no novo quadro de artífices de machinas r' nxtinetos
os sew.; respectivos quadros.
_Art.. 18. Os. actuacs auxiliares especialistas do Corpo de
Marmlwn'os Nacwnaes entrarão na composiç.ão da nova secf;ão de auxiliares artifices ·:
0
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Art. 19. O Ministro da Marinha organizará a composição dos quadros de conductores de artífices, bem como das
companhias de espenialidades e da seccão du auxiliares especialistas, fixando os seus effectivos de modo a não ultrapassar a verba orçamentaria que fôr annualmenl e votada para
o pessoal subalterno do serviço de machinas.
Art. 20. Nas transferencias dos aetuaes machinistas auxiliares e mecanicos para os quadros de conductores, c bem assim nas dos aetuaes mreanicos, spnalheiros P caldeireiros de
cobre e ferro, para o quadro de art.ifices, nos termos dos
arts. 15, 16 e 17, serão respeitadas as suas antiguidades relativas de classe. srndo que os actuaes maeltinislas auxiliares
de 2a classe, das turmas de praticantes de 1920, 19.21 c 1922,
serão transferidos .lá promovidos a primeira classe.
Art. 21. Os actuaes sub-officiaes de 2a classe dos demais quadros não tratados nos artigos anteriores, passarão
a ter a graduação militar de sargento ajudante, conservandose. porém, em suas classes com os rncsmos vcncimcntos
actnaes.
Art. 22. Com a cxecuç5o do presente decreto serão gradualmente extinctos o corpo do machinisf as an-x:iliarcs e o
quadro de mecanicos navaes.
Paragrapho unico. Serão revistos os aetuaes regulamentos das Escolas Profissionaes de Inferiores e Foguistas e do
Corpo de Marinheiros Nacionaes. estabelecidas novas condições de promoção e exames, e fixados os effectivos necessarios á nova organização de serviços.
Art. 23. O presente decreto entrará em vigor a 15 de janeiro de 1924, para o que o ministro da Marinha expedirá as
instrucções convenientes.
Art. 24. Revogam-se sa disposições em f~ontrario.
Rio de Janeiroa 28 de novembro de 192::J, Hl2° da Independencia e 35 da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEllNARDES.

Alexand1·ino Faria de Alencar.

Gr~duações

e quadro do pessoal subalterno de machinas da. Marinba de Guerra. (decreto n. 16.213, de 23 de novemoro de 1923)
Quadros

·a:o"'

Graduação

bO
4)

~

l\fa.chinistas

o

-c""

~
-=
·~
C'S

~

-•
f

Motoris\as

Electriclstas

Al'\ificea

Foguistas

1Iarinheiro nacional de Carvoeiro..••••••••••••• Carvoeiro••••••••.•••••• Canoeiro ..•••.••••.•.• Caryoeiro••••••••••••• Aprendis-arUtlce.
sa classe.
.Marinheiro nacional de Praticante ma.chinlsta Praticante motorista de Praticante electricista Praticante foguista. de
2&_claue.
2a classe.
de 2a classe.
de 2a classe.
2a classe.

Pra.tican~e

Marinheiro nacional de Pra.Ucante machlnista Praticante motorista de Praticante electricillta Praücan&e !oguista de
ta classe.
ta claue.
de ta classe.
de ta classe.
ta classe.

Pra.tican~e

2&

artülc:e de
classe.

ta clasae.

artífice de

Marinheiro nacional Cabo machinista........ Cabo motorista •••••••• , Cabo electricista•••••••• Cabo foguista •••••••• Cabo art.itlce.
cabo.
go sargento............. ao sa.rgen\o ma.chinista. 3o sargento motorilta •• 30 sargento electricista. 30 largen&o foguista •• ao sa.rgento-arUtlce.

zo sargento-a:tifice.

c

2o sargento........ •• ... 2o sargento machinista. 2o sargento motoris1a •• 20 sargento electricista. 20 aargen&o foguista ••

<-'l

to sargento............. 1• sa.rgentG machiniata. to sa.rgento motorista .. to sargento electriclata. to aargeato foguista •• to sargento-adifice.

·;::

=

~

oo:

8

g
~
t-j

X

~
C)

~

~

>-4

-

11.1

C)

-~
<,)

s

~til

s.,gento-ajudanle ••• {

Conductor machinista. de Conductor motorista de Condo.<;torelectriciata de Condo.ctor de cald. de Artiflce de 2a claaae.
2• claue.
2• classe.
2•classe.
2• claase.
Conductor machiAiata de Conduetor motori1\a de Condo.ctor electricista de Conduc\01' de cald. de A.rtitlce de ta classe.
1• claue.
i•claue.
ta classe.
ta classe.
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